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az Országgyű lés elnöke

Budapest,

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (H. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kulcsár Gergely
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Mennyibe kerültek a szerb határra állított magasfigyel ők,
és mik a terveik velük?” cím ű , K/16152. számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2017 . június „ "

Tisztelettel :

1-\

a is
;

	

Dr. Pintér Sándor

t
~

1051 Budapest, József Attila utca 2-4 . Telefon : (06-1) 441 1717 Fax : (06. 1) 441 1720 E-mail : miniszter@bm .gov.hu



BELÜGYMINISZTÉRIU M

DR. PINTÉR SÁNDO R

B1V/12726 .2017

	

Válasz Kulcsár Gergely (Jobbik)
K/16152. számú, „Mennyibe kerültek a
szerb határra állított magasfigyelők, és
mik a terveik velük?” címen benyújtott
írásbeli kérdésére

Kulcsár Gergely úr részére
országgyűlési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. * (9) bekezdése alapján „Mennyibe
kerültek a szerb határra állított magasfigyelők, és mik a terveik velük?” címmel
benyújtott, K/16152. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban : bv. szervezet) a 2016. évben 120 db
magasfigyelőt telepített a magyar-szerb határszakaszon, illetve emellett a KEFAG Zrt . 37 db
magasfigyel őt állított fel a Bács-kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén.
A bv. szervezet által gyártott és telepített, valamint a KEFAG Zrt .-től rendelt magasfigyelők
mindösszesen bruttó 33 .417.160 Ft-ba kerültek.
A bv. szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén (Pócspetri) korábban kitermelt akác
oszlopokból készítette a magasfigyel őket. A KEFAG Zrt. a magasfigyelők elkészítéséhez saját
anyagot használt.
A magasfigyelők továbbfejlesztését a Rendőrség által meghatározott műszaki tartalom szerint a
bv. szervezet 2016 decemberéig kivitelezte . A fejlesztések egyrészt a KEFAG Zrt . által gyártott
magasfigyelők átépítését (pl. Létra cseréje), az addigi meghibásodások, rongálások javítását,
másrészt a műszaki létesítmény biztonságosabbá tételét, valamint a téli időjárásra való
felkészítését jelentették.
Az átépítés, javítás és továbbfejlesztés költsége 1 darab magasfigyel ő esetében bruttó 294.787
Ft, amely tartalmazza az alkalmazott alapanyagok, eszközök díját, valamint a kivitelezési ,
szállítási, egyéb személyi (túlóra, élelmezés, szállás) költségeket. A 156 darab (időközben 1 db
leégett) magasfigyelő esetében az alapanyagok költsége bruttó 21 .587.431 Ft; a
munkavégzéssel kapcsolatos költségek 24 .399.423 Ft-ot tettek ki .
A munkálatokat a bv. szervezet állományából munkavállalók és hivatásos állományú tago k
végezték, nem vett részt megbízott kivitelező szervezet vagy alvállalkozó .
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A magasfigyelők a határvédelmi feladatok hatékony elvégzésében, a határszakasz mobi l
hőkamerákkal, illető leg távcsövekkel történő megfigyelésének elősegítésében, illetőleg a
határvédelmi feladatokat ellátó állomány részére a megfelelő munkavégzési feltételek
biztosításában fontos szerepet töltenek be, ennek megfelelően a Rendőrség részéről eladásuk
vagy más célú felhasználásuk nem merült fel .
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