2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
Adatszolgáltató: ORFK GF ETO
Sorszám

A projekt
megnevezése

A projekt célja

A finanszírozás forrása
(Ft)
elnyert támogatás
önrész

A támogatás forrásának
megjelölése
Megvalósító szervezet
Partner/ együttműködő
(alap,előirányzat,
szervezetek
nemzetközi megállapodás,
operatív program stb.)
0 Ft RIA - Research and
görög/luxemburgi
Magyarország Rendőrsége
Innovation action (H2020- European Dynamics SA
BES-2015)
cég - főpályázó

700626
iBORDERCtrl Intelligent Portable
ContROl SyStem Hordozható Intelligens
Ellenőrző Rendszer

Cél a szárazföldi határokon zajló
4 501 877,5 euró
határellenőrzési folyamatok automatizálás
útján történő felgyorsítása. Az iBorderCtrl
egy integrált folyamat, amely három
lépcsőt foglal magába: a belépés előtti
ellenőrzést, az alacsony kockázatot jelentő
utasok gyors átléptetését, illetve a magas
kockázati tényezőt jelentő utasok
ellenőrzését egy intelligens hordozható
egység alkalmazása mellett. A rendszer
mérhető, megbízható, szolgáltatás-orientált
és felhő alapú architektúrán alapul majd.
A kifejlesztésre kerülő technológiát a
fejlesztők valóságos helyzetekben is
tesztelni tervezik.
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H2020-DRS-2015
700621
SmartResilience Smart Resilience
Indicators for Smart
Critical Infrastructures
- Kritikus
Infrastruktúrák
Védelme

0 Ft RIA - Research and
Innovation action (H2020BES-2015)

3

Rendészeti
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági
ügyek
továbbfejlesztése, a
hozzá kapcsolódó
elektronikus
feldolgozó képesség
bővítésével

Modern kritikus infrastuktúrák egyre
4 960 831,25 euró
intelligensebbekké válnak, azonban a
védelmüket is feljeszteni szükséges. A
projekt során az ORFK feladata a tesztelni
kívánt értékelési mechanizmusban
jogszabályi, légiközlekedés-védelmi és
felhasználói szempontok érvényesítése,
valamint a tesztelésére szolgáló
gyakorlatok közül a repülőtér, mint
kritikus infrastruktúra védelmével
összefüggő helyzetgyakorlatok
előkészítésének, végrehajtásának
koordinálása.
A projekt során célkitűzés a közigazgatási 5 148 000 000 Ft
folyamatok elektronikus támogatásának
szélesítése és továbbfejlesztése, továbbá az
informatikai biztonság növelését célzó
hardverkörnyezet és technikai
eszközrendszer fejlesztése és ezek
segítségével az adminisztratív terhek
csökkentése.

0 Ft Közigazgatás- és
Belügyminisztérium
Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program,
Versenyképes KözépMagyarország Operatív
Program
KÖFOP 1.0.0-VEKOP-152016-00028
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Útlevélkezelő
végponti eszközök
fejlesztése a román
határszakaszon

A projekt célja összesen 11 db HERR
szerver és 114 útlevélkezelő PC (okmányés ujjnyomatolvasóval) beszerzése az
alábbi megyei rendőr-főkapitányságok
határrendészeti szolgálatai részére: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság - Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság - Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság - Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

0 Ft Belső Biztonsági Alap
BBA-2.6.3/2-16-201600001

5

Áldozatvédelmi
képzések az
emberkereskedelem
elleni küzdelem
területén

Összesen 20 helyszínen (19 megye +
Budapest), havonta 1-2 alkalom
ütemezéssel megtartandó képzések az
emberkeresekedelem áldozatainak
azonosítása témakörben.
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Összekötő-tisztek
kiküldése

7

8

239 300 128 Ft

20 065 577 Ft

0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
5.3.4-16-2016-00002

A kihelyezett szakértők Magyarország
Abujai Nagykövetségén és Sanghaji
Főkonzulátusán teljesítenek szolgálatot,
ahol szakértői vizsgálat alá vonják a
vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli
ügyekhez beadott biztonsági okmányokat,
támogató dokumentumokat, továbbá
segítséget nyújtanak a személyazonosság
csalások, személycserék kiszűrésénél.

216 169 593 Ft

4 323 392 Ft Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
1.3.2-2015-00001

Stabil hőkamera
rendszer
rekonstrukciója

A projekt célja az ukrán és a szerb
viszonylatban a 2017. év folyamán lejáró
fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen
6 db stabil hőkamera szenzorblokkjának
modernizációs cseréje és 5 db vezetési
pont eszközeinek fejlesztése.

514 988 093 Ft

Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
3.2.1/4-2016-00001

,,Konzuli
együttműködés a
schengeni
vízunkiadásban"
(CCM)

Okmányszakértő összekötő-tiszt
kihelyezése Magyarország Isztambuli
Főkonzulátusára 2018. február 1. és 2019.
január 31. között

47 674 990 Ft

5 297 221 Ft Internal Security Fund ISF- Belga Bevándorlási
B-13-01-HU
Hivatal

projektek
száma

A projektmegvalósítás időtartama

Megvalósítás helyzete
kezdő időpont

Megjegyzés

záró időpont

1 db

2016.09.01

2019.08.31

A Konzorciumvezető ED szervezésében
a zárókonferenciára április 09-10.
között kerül sor Brüsszelben. A projekt
kísérleti határforgalmi eszközének
tesztelése Tompa közúti
határátkelőhelyen 2019. 05-hóig tart.

Magyarország
Rendőrsége részére
igényelt támogatás
összege: 147 750
euró

1 db

2016.05.01

2019.04.30

A konzorciumvezető EU-Vri
zárókonferenciát rendez 2019. 04. 15 –
17. között, helyszín az NKE lesz. A
bizottsági záróülés 2019. 06. 18-20.
között lesz Brüsszelben.

Magyarország
Rendőrsége részére
igényelt támogatás
összege: 61 125 euró

ORFK, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2016.01.01

2018.12.31

A projekt 4.sz. Támogatási
Szerződésének módosítását
benyújtottuk., hogy az IDOMSOFT Zrt.
bevonásra kerülhessen, mint
konzorciumi partner. A módosítás
kitolja a projekt lezárását 2019.06.30ig. A TSZ módosítási kérelmet a ME
még nem hagyta jóvá. A projekt
menedzsment költségkeretéből
megbízottak szerződései
meghosszabbításra kerültek. A
projektben tervezett mobil eszközpark
fejlesztéseként már 1440 db okostelefon
leszálításra került, a további 1440 db
2019. május hónapban várható.

-

-

2016.11.01

2019.07.31

A szerverek és az okmány- és
újjnyomatolvasók szállítására
megtörtént, a kliens PC szerződéskötése
KDB döntés miatt csúszik. A projekt
véghatárideje meghosszabbításra került.

Országos Bírósági Hivatal,
Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány, Névtelen Utak
Alapítvány, Nemzetközi
Migrációs Szervezet - IOM,
Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat,
Lehetőség Családoknak
2005Alapítvány, Igazságügyi
Hivatal, Anthropolis
Antropológiai Közhasznú
Egyesület, NGM
Munkaerőpiacért Felelős
Helyettes Államtitkárság, Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Esélyteremtési Főosztály;

2016.09.01

2018.06.30

Június 13-án megtartottuk az utolsó
képzést, majd 26-án a projekt záró
konferenciáját.

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

-

2016.02.01

2018.06.30

A kihelyezett szakértők projektzáró
beszámolója 2018.07.12-én sikeresen
lezajlott. A projekt zárása folyamatban.

-

-

2017.01.01

2018.12.31

2018.02.01

2019.01.31

A közbeszerzési eljárás lezárult. A
Közbeszerzési Hatóságnál
kezdeményezett mindkét jogorvoslati
eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval
a keretszerződés 2018. december 27-én
megkötésre került. A BM
szabálytalansági eljárást indított a
projektben, így az aláírt
keretmegállapodás módosítása vált
szükségessé. A módosítás tervezet
2019. 03.27-én benyújtásra került a BMbe.
Az okmányszakértő összekötő-tiszt
folyamatosan végzi a vízumkérelmek
kapcsán benyújtott dokumentumok
vizsgálatát, elemzéseket, értékeléseket
készít, hamisításokat fed fel. A
kapcsolatépítés érdekében is
tevékenykedik: 2019. január 31-én
összekötő-tiszti találkozót szervezett
Magyarország Isztambuli
Főkonzulátusára, 2019. január 09-11.,
valamint 2019. január 18-19. között
ankarai utazásokat valósított meg. A
projekt éves előrehaladási jelentését
(szakmai és pénzügyi vonatkozásban)
2019. február 27-én megküldtük a belga
koordinátor részére. A jelentések
értékelése folyamatban van, amely
kapcsán a belga fél tisztázó kérdéseket
küldött részünkre 2019. március 27-én.
A válaszok elkészítése folyamatban van.
Mivel a projekt eddigi végrehajtását
pozitívan értékelte a belga fél, 2018.
december 12-én hozzájárultak a CCM
projekt időtartamának egy évvel, azaz
2020. január 31-ig történő
meghosszabbításához (új
költségvetéssel), amelynek biztosítása
érdekében a szükséges intézkedések
megtörténtek (Partnerségi Megállapodás
módosítása, Kihelyező Okirat
módosítása, vezénylés
meghosszabbítása, biztosítás intézése,

német Integrált
Magyarország Rendőrsége
Kockázatelemzési
Európai Virtuális Intézet
(EU-VRi) - főpályázó

ORFK

Szakértő(k)
Twinning

ORFK

A projekt zárása van
folyamatban.
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,,Konzuli
együttműködés a
schengeni
vízunkiadásban"
(CCM) folyrtatás új
költségvetéssel

Okmányszakértő összekötő-tiszt
kihelyezése Magyarország Isztambuli
Főkonzulátusára 2018. február 1. és 2019.
január 31. között

35 024 110 Ft

10

,,Selyemút" (Silk
Road)

A pályázat célja a Selyemút menti
országok (elsődlegesen Afganisztán és
Pakisztán) rendészeti együttműködésének
elősegítése, ezen belül Afganisztán és
Pakisztán illetékes hatóságainak
megismertetése az embercsempészés
leküzdésére irányuló innovatív európai
mintával.

7 674 608 Ft
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Infrastruktúrafejlesztés
a szisztematikus
határellenőrzés
bevezetésére

A projekt célja az, hogy a határforgalomellenőrzésre rendelkezésre álljanak a
zavartalan, gyors és biztonságos
munkavégzéshez szükséges technikai
eszközök, valamint a szükséges hálózati
összeköttetés. Cél a magyar–szerb, a
magyar–ukrán, a
magyar–horvát, a magyar–román
autópálya-, közúti-, vízi- és vasúti
határátkelőhelyeken, valamint a
nemzetközi repülőtereken a szükséges
mértékű
fejlesztések elvégzése.
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SMILE – Európai
határok ’okos’
mobilitásfejlesztése

A SMILE nevű projekt új generációs
határforgalom-ellenőrzési rendszer
kifejlesztését célozza, amely az utasoknál
lévő mobil eszközöket is képes
biztonságosan bevonni az ellenőrzés
folyamatába, például az átkelőhely
területére belépés során a gépjárműveket
és a sofőr okmányait azonosítja, majd
automatikusan a legnagyobb szabad
kapacitással rendelkező, jogosultság
szerint használható sávhoz irányítja.
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ROBORDER
Autonomous swarm of
heterogenous robots
for border surveillance
–Határőrizeti célú
autonóm robotrajok
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Internet tudatosan A projekt fő célja a tudatos
online is biztonságban internethasználat erősítése a lakosság
körében az internethasználathoz
kapcsolódó veszélyek, kockázatok,
valamint azokkal szembeni védekezés
lehetőségeinek bemutatásával. A tudatos
internethasználatot elősegítő honlap,
kisfilmek, videospotok, infografikák és
online médiakampány segítik a hasznos
információk átadását.
Automatizált
A projekt célja, hogy elsősorban a
biometrikus
szisztematikus ellenőrzés bevezetése miatt
határellenőrző
a budapesti és a debreceni repülőtér
rendszer létesítése
schengeni külső
utasforgalmának határforgalom-ellenőrzése
során kialakult utas várakozásokat az
útlevélkezelői létszám növelése nélkül
jelentős mértékben
csökkentse. Biztosítva ezzel a schengeni
határ-ellenőrzési kódexben előírt
szisztematikus ellenőrzés felfüggesztés
nélküli, maradéktalan
végrehajtását nemcsak a jelenlegi, de az
elkövetkezendő évekre prognosztizált
utasforgalom mellett is.
KockázatelemzésA projekt célja a Közös Integrált
értékelés fejlesztés
Kockázatelemzési Modell (CIRAM 2.0)
(CIRAM)
hatékonyabb alkalmazására irányuló
tevékenységek végrehajtása, valamint az
ilegális migrációra vonatkozó
kockázatelemző és értékelő hálózat
létrehozása társszervek (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal) bevonásával.
Összekötő-tisztek
A kihelyezett szakértők Magyarország
kiküldése II.
Abujai Nagykövetségén és Snghaji
Főkonzulátusán teljesítenek szolgálatot,
ahol szakértői vizsgálat alá vonják a
vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli
ügyekhez beadott biztonsági okmányokat,
támogató dokumentumokat, továbbá
segítséget nyújtanak a személyazonosság
csalások, személycserék kiszűrésénél.
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3 891 430 Ft Internal Security Fund ISF- Belga Bevándorlási
B-13-01-HU
Hivatal

852 734 Ft Internal Security Fund
776014 ISFP-2016-AGSRMR

Osztrák
Belügyminisztérium
Bűnügyi Hírszerzési
Szolgálat
Embercsempészet és
Emberkereskedelem
Elleni Egysége

ORFK

2019.02.01

2020.01.31

Mivel a CCM projekt eddigi
végrehajtását pozitívan értékelte a belga
fél, 2018. december 12-én
hozzájárultak a CCM projekt
időtartamának egy évvel, azaz 2020.
január 31-ig történő
meghosszabbításához (új
költségvetéssel), amelynek biztosítása
érdekében a szükséges intézkedések
megtörténtek (Partnerségi Megállapodás
módosítása, Kihelyező Okirat
módosítása, vezénylés
meghosszabbítása, biztosítás intézése,
stb.) A projekt második évi
költségvetésének közbenső
kifizetésének az ORFK részére történő
átutalására - a belga kormány decemberi
lemondása miatt - várhatóan 2019
áprilisában fog sor kerülni. Az önrész
támogatási kérelem előkészítése
folymatban van.Az okmányszakértő
összekötő-tiszt folyamatosan végzi a
vízumkérelmek kapcsán benyújtott
dokumentumok vizsgálatát,
elemzéseket, értékeléseket készít,
hamisításokat fed fel. A kapcsolatépítés
érdekében is tevékenykedik: 2019
februárjában egyeztetetést folytatott a
svéd migrációs szakkonzullal.

ORFK, Bulgária (GDCOC),
Interpol

2018.01.01

2019.12.31

2017.03.01

2019.06.30

Az osztrák koordinátor februárban
jelezte, hogy 2019. márius 10-13 között
Iránba és 2018. március 18-23. között
Pakisztánba, valamint áprilisban
Törökországba 6 fős delegáció
kiutazását tervezik a projekt keretében,
műveleti találkozókra, 1 magyar
szakértő részvételével alkalmanként. Az
iráni és a pakisztáni kiutazások
előkészítését megkezdtük, azonban
azokra nem került sor (Irán esetében
bürokratikus és szervezési okok miatt,
Pakisztán esetében a politikai helyzet
miatt). Az iráni utazás új kijelölt
időpontja: 2019. június 23-27. A
pakisztáni kiutazásra a legfrissebb
információk szerint 2019. június 10-14.
között fog sor kerülni. A 2019. áprilsi 28. között végrehajtandó törökországi
kiutazás előkészítése folyamatban van.
Kértük az osztrák felet, hogy a
kiutazások részleteivel kapcsolatban
szíveskedjenek minden esetben időben,
hivatalosan tájékoztatni annak
érdekénben, hogy a szükséges
adminisztratív intézkedések (kijelölés,
vízumigénylés, főkapitányi
engedélyeztetés) megalapozottak és
időben elvégezhetők lehessenek.Az
osztrák koordinátor februárban arról
tájékoztatott, hogy kérvényezi az
Európai
Bizottságnál
a projekt
Az
I. eljárás
2. része (kliens
PC)egy

Belső Biztonsági Alap
BBA-2.6.3/3-2017-00001

ORFK

1574771625
0
ORFK-ra eső rész:
40 687 500 Ft

Horizon2020

ETHNIKO KENTRO
ORFK és 13 külföldi partner
EREVNAS KAI
TECHNOLOGIKIS
ANAPTYXIS (CERTH)
görök kutatási intézet

2017.07.01

2020.06.30

2019. április 8-11. között a projektben
fejlesztett rendszer laboratóriumi
keretek közötti tesztelésére kerül sor az
NKE Határrendészeti Tanszék
oktatótermében a konzorcium partnerek
részvételével.

A ROBORDER nevű projekt autonóm
2519784225
0
határőrizeti rendszer kifejlesztését célozza, ORFK-ra eső rész:
amely a tervek szerint robot hordozó
83 700 000 Ft
járműből, szárazföldi, vízi, víz alatti és
légi robotokból, valamint egy irányító
rendszerből fog állni. A fejlesztők a
projekt során 12 hónapon keresztül
tesztelhetik a rendszer telepíthetőségét és
jelzők segítségével vagy valós események
során annak működését.

Horizon2020

TEKEVER II
ORFK és 20 külföldi partner
AUTONOMOUS
SYSTEMS LDA
(TEKEVER AS) portugál

2017.05.01

2020.04.30

A projekt munkacsomagjainak
átdolgozására kerül sor, a
konzorciumvezető TEKEVER cég-et a
CERTH váltja le, ezek jelenleg
folyamatban vannak.

Közbeszerzési dokumentáció Felelős
Hatóság előzetes ellenőrzése alatt áll.

1 713 199 435 Ft Az 1250/2017.
(V.5.)
Korm.határozat
által biztosított
forrás

vonatkozásában az ETIAM KFt.
vitarendezési kérelmet, majd
eredményhirdetést követően
jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A
Közbeszerzési Döntőbizottság az
ETIAM Kft. 2018. augusztus 04-én
kezdeményezett jogorvoslati
kérelmének helyt adott, 2018. augusztus
13-án a jogorvoslati eljárást
megindította és döntése alapján
megsemmisítette az ajánlatkérő által
2018. július 18-án megküldött 2.
közbeszerzési részt lezáró döntését,
valamint valamennyi, az ajánlatkérő
által ezt követően hozott döntést.
Az ARE 3+ mobil okmány- és
ujjnyomat olvasó eszközök leszállítása
két részletben megtörtént: 51 db
eszközt augusztus 1-én, 42 db-ot
augusztus 23-án vett át az ORFK.
Kiosztásuk augusztus 24-éig megtörtént.

61 150 749 Ft

0

Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
5.1.6/2-2017-00001

-

-

2018.01.01

2020.06.30

485 022 616 Ft

0

Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
2.6.3/4-2017-00001

Budapest Airport Zrt. és Airport
Debrecen Kft.

-

2017.11.01

2019.10.15
A nyertes vállalkozó és az ORFK
között a szerődés 2019. január 3-án
megkötésre került. Tekintettel a
szerződésszerű teljesítés határidejére a
projekt meghosszabbításra került 2019.
október 15-ig. Az ABC kapuk I.
ütemének mennyiségi átadás-átvétele
2019. április 3-án megörtént, tesztelése
április 10-ig lezajlik.

24 041 956 Ft

0

Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
2.2.3/2-16-2016-00001

-

-

2017.01.01

2019.03.31

A projekt keretében az utolsó
workshopra 2019. február 5-én került
sor. A február 26-án megrendezett
zárókonferencián a projekt
eredményeként készült CIRAM
kézikönyv bemutatásra került, március
31-én zárult a projekt.

184 152 269 Ft

3 683 046 Ft

Belső Biztonsági Alap BBA- ORFK
1.3.2/5-2018-00001

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

-

2018.04.01

2020.06.30

2019. februárban megtörtént a projekt
előrehaladás felülvizsgálata személy és
helyszín váltás vonatkozásában. A
tervek szerint 2019. július 1-től Sanghaj
helyett Ho Si Minh-város került be a
projektbe, Abuja változatlanul marad
megvalósítási helyszínként.

