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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     100,0 /-900,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím új 26. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    26
A nyíregyházi büntetés-végrehajtási intézet 
férőhelybővítése

900,0 /+900,0 f. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

A túlzsúfoltság  több  hazai  börtönre,  így  a  200%-on  üzemelő  nyíregyházira  is  jellemző.  A
férőhelybővítés  szükségessége  miatt  a  Belügyminisztérium  pályázatot  írt  ki  új  börtönök
építésére, de sajnálatosnak tartjuk, hogy ebbe a pályázatba nem kerülhettek be olyan bővítésre
váró börtönök, mint amilyen a nyíregyházi Büntetés-végrehajtási Intézet. A több mint száz éves
nyíregyházi börtön bővítése már több mint 10 éve napirenden van, tervek is készültek hozzá,
viszont  a  fejlesztési  költségeket  az  állam  eddig  egyszer  sem  biztosította,  miközben  a
túlzsúfoltság állandónak mondható. Amellett, hogy a börtön Hunyadi utca felőli része súlyosan
rontja  a városképet,  korábban a rabok hozzátartozói  a  kerítésen keresztül  kiabáltak,  obszcén
jelzésekkel és üzenetekkel próbáltak kapcsolatot teremteni. A bővítéssel ezek a sokak számára
megbotránkoztató jelenetek megszűnnének, és a városkép is javulna.
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