
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Országgyűlés Hivatala 

  



 



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az 
alábbiak: 

1. cím: Országgyűlés Hivatala, 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 
3. cím: Országgyűlési Őrség, 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok. 

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés 
törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a 
nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői 
munkájának támogatása. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) 
alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és 
gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik 
megismeréséhez való joguk gyakorlását. 

Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés független-
ségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, személyvédelmi, létesítmény-
biztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok között a költségvetési tervben az Országgyűlés elnökének 
közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma keretein 
belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a 
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai szerepelnek. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2017. évi javasolt költségvetési támogatási 
előirányzata 25 277,9 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 25 883,9 905,0 24 978,9 1 647 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  299,0 0 299,0  

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. cím: Országgyűlés Hivatala 

Magyarországon a törvényhozó hatalmat az Országgyűlés gyakorolja. Az Országgyűlés, a 
tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az országgyűlési képviselők, 
nemzetiségi szószólók munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A Hivatal 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) alapján 
alapfeladatként megteremti a törvényalkotás technikai feltételeit, segíti az Országgyűlés 
folyamatos működését, támogatja az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a 
képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői tevékenységét. A Hivatal 
ellátja továbbá az Ogy. törvényben az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók 
részére megállapított juttatások, keretek folyósításával, az országgyűlési képviselőcsoportok 
rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos feladatokat. 



A Hivatal költségvetésére vonatkozó javaslatot a Házelnök irányítása mellett a főigazgató 
készíti el, majd azt a Házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság 
véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti 
be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal 
2017. évi költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és 
azt a Költségvetési bizottság is támogatta. 

A Hivatal keretein belül az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok 
képviselőcsoportjai a képviselőik számához igazodó létszámú hivatalt működtetnek. Az Ogy. 
törvény lehetővé teszi, hogy minden képviselő munkatársat alkalmazzon. Előzőeken túl az 
Országgyűlés tisztségviselői, a bizottságok és a képviselőcsoportok külső szakértőket is 
foglalkoztathatnak. 

A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 1 165 fő (mely tartalmazza az országgyűlési 
képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, a Hivatal köztisztviselőit és fizikai alkalmazottait is). 
A képviselőcsoportok hivatalaiban összesen 236 munkatárs foglalkoztatására van lehetőség, 
további kettő fő az Európai Parlamentben működő képviselőcsoportok munkáját segíti.  

A Hivatal: 

− segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját, 
− lebonyolítja a plenáris és bizottsági üléseket, 
− szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi 

kapcsolatokat, 
− szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával, 

felújításával kapcsolatos teendőket, 
− elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek 

megteremtésével kapcsolatos feladatokat, 
− ellátja az Országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli 

feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat, 
− biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást, 
− ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve az 

országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tájékoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, 

− szervezi az Országház látogatását, 
− elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, 
− ellátja az Őrség mint költségvetési szerv gazdálkodási feladatait. 
 
A Hivatal gondoskodik továbbá a Házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – a Független 
Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a 
Költségvetési Tanács és titkársága működési feltételeinek megteremtésével, az illetmény és az 
egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat. 



 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím: Országgyűlés 
Hivatala 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 22 560,5 700,0 21 860,5 1 165 
Változások jogcímenként:     

Egyéb változás 
Országház külső 
rekonstrukció befejezése 

 
 

-976,0 

 
 

0 

 
 

-976,0 

 
 
 

Többlet 
Országházi látogatók 
számának emelkedése 

 
 

200,0 

 
 

200,0 

 
 

0 

 
 

0 
2017. évi javasolt előirányzat 21 784,5 900,0 20 884,5 1 165 

 

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

A Levéltárat, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A Levéltár 
tevékenységi körében: 

− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 
− elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének megismerését, 
− megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes 

adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására, 
− lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását, 
− saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás 

eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött 
iratanyag publikálásában, 

− ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvényben meghatározott feladatokat. 

Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve költségvetési szerv, az 
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím, működését az Országgyűlés elnöke 
felügyeli. 

  millió forintban, egy tizedessel 

2. cím: Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti 

Levéltára 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 788,6 5,0 783,6 99 
Változások jogcímenként:     
Többlet 
Levéltári szakmai  és 
állománygyarapítási feladatok 
ellátására 

 
 
 

20,0 

 
 
 

0 

 
 
 

20,0 

 

2017. évi javasolt előirányzat 808,6 5,0 803,6 99 
 



3. cím: Országgyűlési Őrség 

Az Őrség az Ogy. törvény értelmében központi költségvetési szerv, amelynek 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés költségvetési 
fejezetében önálló címet képez.  

Az Ogy. törvény értelmében az Őrség 
− ellátja az Országgyűlés elnökének személyi védelmét, 
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala 

elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében 
létesítménybiztosítási feladatokat lát el, 

− gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés 
Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás 
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról, 

− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala 
elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott 
tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről, 

− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá 
− protokolláris díszelgési feladatokat lát el. 

Az Őrség működésére 2017. évre az alábbi források állnak rendelkezésre: 

millió forintban, egy tizedessel 

3. cím: Országgyűlési Őrség Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 2 584,9 0 2 584,9 381 
Többlet 
a 2015. évi XLII. tv. szerinti 
életpálya 2016. évi üteme 

 
 

705,9 

  
 

705,9 

 
 
 

MTESZ székház őrzésével 
kapcsolatos feladatok 

    
2 

2017. évi javasolt előirányzat 3 290,8 0 3 290,8 383 
 

A személyi juttatások összege a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben foglaltak alapján 
került tervezésre. Az Őrség tevékenységével összefüggő dologi kiadások előirányzatát a 
Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

Az előirányzaton 2017. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő 
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A 
jogszabályi hátteret az Ogy. törvény rendelkezései tartalmazzák. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 73,0 0 73,0 
2017. évi javasolt előirányzat 73,0 0 73,0 



4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti Közösségek 
Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 80,0 millió forintot tartalmaz. A 
költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt alapítványként 
nevesíti. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 80,0 0 80,0 
2017. évi javasolt előirányzat 80,0 0 80,0 

 

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben 
foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így közcélú 
felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett 
előirányzat felett rendelkezésre jogosult. 

Ennek végrehajtására 2017. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 219,0 0 219,0 
Egyéb változás 
Göncz Árpád volt köztárasági elnök 
elhalálozása miatt 

 
 

-73,0 

  
 

-73,0 
2017. évi javasolt előirányzat 146,0 0 146,0 

 

13. alcím: Fejezeti tartalék 

Fejezeti tartalék a 2017. évben nem szerepel a fejezeti kezelésű előirányzatok között. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 
450,0 0 450,0 

Változások jogcímenként:    
Egyéb változás 
Előirányzat megszűnése 

 
-450,0 

 
0 

 
-450,0 

2017. évi javasolt előirányzat 0 0 0 
 

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 1,6 milliárd 
forinttal, a bevételi főösszegtől 0,2 milliárd forinttal tér el, melynek okai a következők: 

− a kiadási főösszeg 1,6 milliárd forintos csökkenése a Hivatalnál történő előirányzat 
változások és szerkezeti átalakításokat követően, a fejezeti kezelésű előirányzatok 
tekintetében pedig a fejezeti tartalékot és Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományait 
érintően keletkezik, 

− a bevételi előirányzat tekintetében 0,2 milliárd forint növekedés keletkezik az 
Országház látogatói számának várható alakulásából adódóan. 




