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Napirendi javaslat 
 
 
Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2011. évi CVIII. törvény 9. § 
(1) bekezdés a) pont)   
(Döntés bizottsági határozatról) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Kósa Lajos (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP) 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló  
 
Hajzer Károly helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntjük helyettes államtitkár urat, és köszönjük, hogy a 
rapidmegoldásra reagálva itt és nem a Parlamentben találkozunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Gyorsan a határozatképességet szeretném 
megállapítani, különösképpen akkor, ha Vadai képviselő asszony is bejön, mert még 
nem látom. Addig jelen állapot szerint 5 plusz 1 fő van jelen, tehát 1 helyettesítéssel a 
bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása következik. (Szavazás.) Köszönjük szépen. A jelenlévők 
egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontot. 

Kérem a napirendi pont előadóját, hogy legyen szíves röviden, mert alig tíz 
percet kaptunk a Nemzetbiztonsági bizottságtól.  

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2011. évi CVIII. 
törvény 9. § (1) bekezdés a) pont) (Döntés a bizottsági határozatról) 

Hajzer Károly helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
előterjesztése 

HAJZER KÁROLY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Ez a tíz perc elegendő lesz, mert egyszerű a dolog, amit előterjesztek. 

Két darab projektben kérjük a felmentés támogatását. Az egyik a NISZ-nek egy 
nemzeti távközlési gerinchálózat fejlesztésével kapcsolatos tűzfalrendszer-beszerzése. 
A tűzfalrendszer a legbelsőbb kommunikációs gát, ami a feltöréseket, behatolásokat 
megakadályozza. Ennek ismerete kaput nyitna a teljes kommunikációra. Ez az 
elektronikus távközlési gerinchálózat, amit véd ez a tűzfal, ezen vannak rajta a 
minisztériumok és egyébként a honvédség, a rendőrség és ilyen rendészeti szervek is. 
Tehát ennek az indokoltságát külön, gondolom, nem kell ecsetelni, hogy a kaput nem 
adjuk át másnak, főleg nem a kulcsát. Ez a kulcs a tűzfalrendszer kialakítása.  

A másik beszerzés, amiről szó van, az az ORFK menedzselésében a nagylaki 
közúti határátkelőhelynek a kamerarendszerrel való ellenőrzése. Ez a kamerarendszer 
egyébként olyan lesz, ami rejtett kamerákat is tartalmaz, valamint a ruházaton 
elhelyezett kamerákat is. Három célt szolgál. Az egyik: a migrációban ez egy korridor, 
ahol rengeteg olyan migráns érkezik Magyarországra, aki hamis vagy hamisított 
útlevelet használ. A kamerarendszer ennek az arckép-felismerési funkcióival némileg 
gátat tud szabni. A másik a korrupció megelőzése ezekkel a ruházati kamerákkal. 
Tehát konkrétan ellenőrzött lesz, hogy a határőri, illetve az egyéb személyzet milyen 
tevékenységet folytat. A harmadik pedig az, hogy az alaptalan vádakat is 
megpróbáljuk ezzel megelőzni, hiszen ki lesz írva a határátkelőhelyre, hogy minden 
mozzanat kamerával van dokumentálva, így az állampolgároknak a megalapozatlan 
véleménynyilvánítását is kiküszöböljük. 

Mind a két rendszer sajnos érzékeny terület. A második a határátkelőhely belső 
biztonságát is érinti, hiszen a vezetékelések, illetve az ott elhelyezett szerverek belül 
vannak a határátkelőhely biztonsági zónáján. Illetve a kommunikációs csatornán 
keresztül a központban gyűjtjük ezeket az adatokat, és a tevékenységirányítási 
felületeken a beavatkozást is indukáljuk. Tehát ezért javasolja a Belügyminisztérium 
mindkét tárgyban a felmentés megadását.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem a bizottság 
tagjaitól, hogy a meggyőző tájékoztatás után is van-e kérdés. (Jelzésre:) Harangozó 
Tamásnak van rövid kérdése.  

Kérdések, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, 
egy gyors kérdés. Az első teljesen egyértelmű és támogatható. Az utóbbinál írásban 
nem jelent meg ez az apróság, amit itt most szóban kiegészített, hogy ezek szintén 
arcfelismerő kamerarendszerek lennének, legalábbis ön az előbb ezt mondta. Ami 
csak azért érdekes, mert elég hosszú polémia zajlik most éppen a közéletben arról, 
hogy ennek a jogszabályi háttere megvan-e egyáltalán vagy nincs, és a 
Belügyminisztérium saját bevallása szerint sincs meg, de már dolgoznak a 
megoldáson. Ez most kezdődik elölről ezzel az üggyel is, vagy ez nem az a kategória? 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
HAJZER KÁROLY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Ez a rendszer 

nyilván úgy van kialakítva, hogy az alkalmassá tétele történik meg, jogszabályi alap 
nélkül nyilván nem fogunk élesíteni olyan alkalmazásokat, amelyeket kell. De ez a 
kamerarendszer a határátkelőhelyeken kicsit másképp viselkedik. Ferihegyen ezt a 
kamerarendszert teszteljük, mert ez be lesz vezetve. És itt a nagylaki határátkelőhely 
is, addig, amíg nem schengeni határ, ugyanolyan határátkelőnek minősül.  

De visszatérve az eredeti kérdésre: most ez nem lesz élesítve. De azzal az 
igénnyel lesz kialakítva, hogy ha majd a jogszabályi felhatalmazások teljesen tiszták 
lesznek, akkor lesz ez élesítve. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Köszönöm.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm a választ. Kérdezem a bizottságtól, hogy a válasszal együtt 
a határozati javaslatot, amit mindenki megkapott, elfogadjuk-e. Kérem, szavazzunk a 
kérdésről! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú szavazással elfogadtuk.  

Az ülés berekesztése 

Államtitkár úrnak köszönjük, hogy itt volt. 
Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  
  

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 

 


