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Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény
42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 .
§ (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr. Simicskó István honvédelmi miniszterhe z

„gité7 szerzik be az új egyenruhákat? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A K/4784 . számú kérdésemre adott írásbeli válaszában dr . Hende Csaba miniszter úr az alábbi tájékoztatást adta :

„Tájékoztatom, hogy jelenleg a hadi-(gyakorló-)ruházat megújításának előkészítése folyik amelynek

eredményeként a magyar katonák által viselt, mintegy 10-20 évvel ezelőtt rendszeresített öltözetet egy modern, a

korkatonai követelményeinek megfelelő, komfortos, a NATO tagországokhoz hasonló, jó min őségű hadiruházat

váltjafel. "

A K/6591 . számú kérdésemre adott írásbeli válaszában Miniszteri Úr ezt a tájékoztatást azzal az információva l
egészítette ki, hogy elfogadták az új multicam jellegű hadi- (gyakorló-) ruházat alapanyagát, mintázatát é s
szabásmintáját, „megvalósítva ezzel a különböző műveleti területeken egységesen viselhető, speciális ergonómiai

igényeket kielégítő egyenruházatot ".

Az új egyenruházattal összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :
• Ki tervezte az új hadi- és gyakorlóruházatot ?
• Ki és mikor hagyta jóvá az új multicam jelleg ű hadi- (gyakorló-) ruházat alapanyagát, mintázatát é s

szabásmintáját ?
• Végrehajtották-e az új egyenruházót csapatpróbáját? Ha igen, kérem, tájékoztasson, hogy mely katona i

szervezet(ek) állományából, hány fő próbálhatta ki az új egyenruházatot !
• Ki lesz a gyártója az új egyenruháknak ?
• Milyen ütemezéssel, mekkora mennyiséget terveznek beszerezni az új egyenruházatból? Kérem,

tájékoztasson, hogy 2018-ig évente mekkora összeget szánnak az új egyenruhák beszerzésére !

Budapest, 2016 . február Ó
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