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

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 75. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    1 Célelőirányzatok

      75
Nemzeti Hauszmann 
Terv

[11 196,6] 6     196,6 /-5 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 7. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

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. 



XIV. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Rendőrség

    1
Működési 
költségvetés

      3 Dologi kiadások [43 394,8] 48     394,8 /+5 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A rendőrség hivatásos állományú tagjai egyenruhájának minősége hatalmas kívánnivalókat hagy
maga utána! A közelmúltban derült ki, hogy még a rendőrség gazdasági vezetésének sem felelt
meg  az  a  minőségű  nyári  egyenruha-póló,  amelyet  a  rendőrség  az  állomány tagjai  számára
rendelt, így visszaküldték azt. A haveri cégek megbízásokhoz juttatása helyett végre olyan piaci
szereplőkkel  kellene  szerződni,  akik  a  megfelelő  minőséget  képesek  biztosítani,  hiszen  a
jelenlegi egyenruhák sem megfelelőek: télen fáznak benne, nyáron melegük van a rendőröknek,
műszálas,  nem  szellőzik,  a  lábbelikről  pedig  jobb  nem  is  beszélni,  mivel  céljukra  teljesen
alkalmatlanok! Ha nem is lehet olyan minőségű ruházattal ellátni mindenkit, mint amilyennel a
TEK-eseket  sikerül,  az  "egyszerű"  rendőr  is  megérdemli,  hogy  kényelmes,  funkciójának
megfelelő ruházatban láthassa el a szolgálatát. Már jó minőségű termékek kaphatóak ugyanis a
TEK által rendelet ruházat árához képest lényegesen olcsóbban, de a mostaninál sokkal jobb
minőségben. Ennek megvalósítása érdekében szükséges a dologi kiadások növelése.

A fenti cél fontosabb, mint a miniszterelnök szemét gyönyörködtető budai várrekonstrukció, így
a szükséges forrást a Hauszmann tervből lehet biztosítani.
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