
2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

önrész

1 700626 iBORDERCtrl - 

Intelligent Portable 

ContROl SyStem - 

Hordozható Intelligens 

Ellenőrző Rendszer

Cél a szárazföldi határokon zajló 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.

4 501 877,5 euró 0 Ft RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015) görög/luxemburgi 

European Dynamics SA 

cég - főpályázó

Magyarország Rendőrsége 1 db 2016.09.01 2019.08.31 A projektmegvalósítás befejeződött, a Rendőrség a 

felhasználásra nem került támogatást visszautalta a 

konzorciumvezető részére. A Rendőrség részéről vezető 

szakértő dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy (06 30 479 56 

54).

Magyarország 

Rendőrsége részére 

igényelt támogatás 

összege: 147 750 

euró. Ebből 

visszafizetendő: 

29.859,86 euró.

2 H2020-DRS-2015 700621

SmartResilience - Smart 

Resilience Indicators for 

Smart Critical 

Infrastructures - Kritikus 

Infrastruktúrák Védelme

Modern kritikus infrastuktúrák egyre 

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. 

4 960 831,25 euró 0 Ft RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015) német Integrált 

Kockázatelemzési 

Európai Virtuális Intézet 

(EU-VRi) - főpályázó

Magyarország Rendőrsége 1 db 2016.05.01 2019.04.30 A projektmegvalósítás befejeződött, a Rendőrség a 

felhasználásra nem került támogatást a konzorciumvezető 

részére visszautalta. A Rendőrség részéről vezető szakértő 

Macsári István r. alezredes (06 20 214 42 00)

Magyarország 

Rendőrsége részére 

igényelt támogatás 

összege: 61 125 euró. 

Ebből 

visszafizetendő: 

65,35 euró.

3 Rendészeti 

tevékenységekhez 

kapcsolódó hatósági 

ügyek továbbfejlesztése, a 

hozzá kapcsolódó 

elektronikus feldolgozó 

képesség bővítésével

A projekt során célkitűzés a közigazgatási 

folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése 

és továbbfejlesztése, továbbá az informatikai 

biztonság növelését célzó hardverkörnyezet és 

technikai eszközrendszer fejlesztése és ezek 

segítségével az adminisztratív terhek csökkentése.

5 148 000 000 Ft 0 Ft Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program                                KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-

00028

Belügyminisztérium ORFK, Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

- 2016.01.01 2019.06.30 A projektmegvalósítás siekresen befejeződött. Jelenleg a 

projekt pénzügyi zásrása zajlik.

4 Útlevélkezelő végponti 

eszközök fejlesztése a 

román határszakaszon

A projekt célja összesen 11 db HERR szerver és 114 

útlevélkezelő PC (okmány- és ujjnyomatolvasóval) 

beszerzése az alábbi megyei rendőr-

főkapitányságok határrendészeti szolgálatai részére: 

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság - Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság - Békés Megyei Rendőrfőkapitányság - 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

239 300 128 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap        BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 ORFK - - 2016.11.01 2020.04.30 A kliens számítógépek szállítására a szerződéskötés 2020. 

május 11-én megtörtént, azonban termékváltás miatt 

szükséges volt a szerződést módosítani. A 407 db gép 

szállítása július hónapban várható.

5 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-3.2.1/4-2016-00001 ORFK - - 2017.01.01 2020.10.31 Az I. ütem hőkamera fejeinek beszállítása július végéig 

megtörténik. A kivitelező (Fercom Systems Kft.) 

határrendészeti kirendeltségenként egy-egy hetet tervezett 

az informatikai eszközök bekötésére, a hőkamerafejek 

feltelepítésére, a beüzemelésre, felhasználói képzésre és az 

átadásra. Beregsurány HRK vezetési ponton prototípus 

felhelyezésére és bemutatására kerül sor július 15-én.

6 Stabil hőkamera rendszer 

rekonstrukciója II-III. 

ütem

A projekt célja az ukrán és szerb viszonylatban lejáró 

fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 15 db 

szenzorblokk (hőkamera, nappali kamera, lézeres 

távolságmérő, forgózsámoly, adatrögzítő és 

adatkommunikációs eszközök) és 4 db vezetési pont 

(vezérlő munkaállomás, megjelenítő monitorok, 

riasztórendszer, bútorzat) modernizációjának 

végrehajtása.

1 905 101 600 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/10-2019-00001 ORFK - - 2019.10.01 2021.10.31 A konzultációs eljárás dokumentációját a döntés előtti  

ellenőrzés során a Felelős Hatóság jóváhagyta, döntést 

követően küldjük ki az összegzést az ajánlattevőnek és 

július hónap elején megköthető az egyedi adás-vételi 

szerződés.

8 ,,Konzuli együttműködés 

a schengeni 

vízunkiadásban" (CCM) 

folyrtatás új 

költségvetéssel

Okmányszakértő összekötő-tiszt kihelyezése 

Magyarország Isztambuli Főkonzulátusára 2018. 

február 1. és 2019. január 31. között

49 149 135 Ft 5 461 050 Ft Internal Security Fund   ISF-B-13-01-HU Belga Bevándorlási 

Hivatal

ORFK 2019.02.01 2020.01.31 Mivel a CCM projekt eddigi végrehajtását pozitívan 

értékelte a belga fél, 2018. december 12-én hozzájárultak a 

projekt időtartamának egy évvel, azaz 2020. január 31-ig 

történő meghosszabbításához.   Az okmányszakértő 

összekötőtiszt folyamatosan végezte a vízumkérelmek 

kapcsán benyújtott dokumentumok vizsgálatát, 

elemzéseket, értékeléseket készített, hamisításokat fedett 

fel, valamint tevékenykedett a kapcsolatépítés érdekében 

is.  A BM biztosította az ORFK részére a szükséges 

önrészigényt a BM/8319-8/2019. számú Támogatói 

okiratban foglaltak értelmében. Az éves pénzügyi és 

szakmai előrehaladási jelentést 2020. március 16-án 

benyújtottuk a belga fél részére, amelyet 2020. május 12-

én jóváhagytak. 2020. május 27-én  megküldtük a 

Belügyminisztérium részére  a szakmai és pénzügyi 

beszámolót, jelenleg várjuk a BM hivatalos levelét az 

önrész rendezésével kapcsolatban.

9 ,,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 852 734 Ft Internal Security Fund    776014 ISFP-2016-AG-SRMR      Osztrák 

Belügyminisztérium 

Bűnügyi Hírszerzési 

Szolgálat 

Embercsempészet és 

Emberkereskedelem 

Elleni Egysége

ORFK, Bulgária (GDCOC), Interpol 2018.01.01 2020.06.30 Az Európai Bizottság elektronikus pályázati felületén 

2020. június 17-én arról tájékoztatott, hogy a Silk Road 

projekt osztrák koordinátor által benyújtott költségvetés 

módosítási kérelmének elbírálási procedúrája 

megkezdődött.  A koordinátor korábbi tájékoztatása 

szerint a módosítási igény benyújtására azért került sor, 

mert a tervezett tevékenységek végrehajthatósága 

érdekénben szükséges a projekt időtartamának egy évvel 

történő meghosszabbítása. 2020. június  9-én kérésükre 

megküldtük részükre az eddigi magyar költségfelhasználás 

táblázatos összesítését. A projekt 2019 decemberében 

módosított költségvetése  kapcsán több ízben (2020. 

január 31-én, 2020. március 5-én és 2020. május 19-én) 

feltett kérdéseinkre azt reagálták, hogy az újabb 

módosítási kérelem Bizottság által történő jóváhagyását 

követően fognak részletes tájékoztatást adni. Ismételten 

hangsúlyoztuk, hogy az általunk felvetett problémák 

tisztázása elengedhetetlenül szükséges a projekt szabályos 

végrehajtásának és a felmerült költségek 

elszámolhatóságának biztosításához.

10 Infrastruktúrafejlesztés a 

szisztematikus 

határellenőrzés 

bevezetésére

A projekt célja az, hogy a határforgalom-ellenőrzésre 

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.

947 074 543 Ft Az 1250/2017. 

(V.5.) 

Korm.határozat 

által biztosított 

forrás

Belső Biztonsági Alap        BBA-2.6.3/3-2017-00001 ORFK 2017.03.01 2020.06.30 A projekt keretében beszerezni kívánt  a mobil okmány -

és ujjnyomatolvasó  készülék közbeszerzési eljárása 

eredménytelenül zárult.  2020.04.16. napján. A 

közbeszerzési eljárást a Felelős Hatóság engedélyével újra 

kezdeményeztük. Az eszköz a 329/2019 (XII.20.) Korm. 

rendelet értelmében a VBÜ Zrt hatáskörébe tartozik, így a 

beszerzési igényt feltöltöttük a VBZ Zrt. beszerezési 

portáljára 2020.06.22. napján. A VBÜ Zrt. 2020. 07.03. 

napján  kelt tájékoztatása alapján „végrehajtása javasolt” 

jelöléssel a Védelmi Beszerzési Ügynökség Portál 

rendszerében rögzítésre került. Klines PC beszerzés 

kapcsán a szerződéskötés a Serco Kft.vel megtörtént 

2020.05.11. napján. 

11 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. 

1574771625

ORFK-ra eső rész: 

40 687 500 Ft

0 Horizon2020 ETHNIKO KENTRO 

EREVNAS KAI 

TECHNOLOGIKIS 

ANAPTYXIS (CERTH) 

görök kutatási intézet

ORFK és 13 külföldi partner 2017.07.01 2020.06.30 2020 első negyedévben a román-magyar határszakaszon a 

Nagylak Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó 

Csanádpalota autópálya határátkelőhely (Nagylak II)-nél a 

SMILE rendszer tesztelésére került sor. A teszt vezetője a 

Román Határrendőrség. A teszt felfüggesztésére kerül sor 

a járvány miatt és mivel a projekt 2020. június 30-án zárul 

ezért a teszt folytatására már nem került sor, és a projekt 

befejezési határideje sem lett meghosszabbítva. A projekt 

záró beszámolójára 2020. július 16-án kerül sor online 

formában. 

12 ROBORDER 

Autonomous swarm of 

heterogenous robots for 

border surveillance 

–Határőrizeti célú 

autonóm robotrajok

A ROBORDER nevű projekt autonóm határőrizeti 

rendszer kifejlesztését célozza, amely a tervek szerint 

robot hordozó 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.

2519784225

ORFK-ra eső rész: 

83 700 000 Ft

0 Horizon2020 TEKEVER II 

AUTONOMOUS 

SYSTEMS LDA 

(TEKEVER AS) 

portugál 

ORFK és 20 külföldi partner 2017.05.01 2021.02.27 AA ROBORDER rendszer magyarországi teszt helyszíne 

Békéscsabán kerül sor, azonban a járvány helyzetre 

tekintettel, a 2020 július elejére tervezett portugál teszt 

2020 októberében lesz, így a magyar teszt időpontja 2021 

március  - április hóra tolódik el, ami azt is jelenti egyben, 

hogy a projekt befejező dátuma 6 hónappal kitolódik. 

13 Internet tudatosan - 

online is biztonságban

A projekt fő célja a tudatos 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.

61 150 749 Ft 0 Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.6/2-2017-00001 ORFK - - 2018.01.01 2020.06.30 A "Kisfilmek, rajzfilmek, spotok készítése" c. eljárásban a 

nyertes ajánlattevőkkel való szerződés kötést megelőzően 

előzetes BM ellenőrzésre a dokumentáció megküldésre 

került. A "Különböző marketing szolgáltatások 

biztosítása" c. közbeszerzési eljárás az NKOH részére 

átadásre került.

14 Automatizált biometrikus 

határellenőrző rendszer 

létesítése

A projekt célja, hogy elsősorban a szisztematikus 

ellenőrzés bevezetése miatt a budapesti és a 

debreceni repülőtér 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.

485 022 616 Ft 0 Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/4-2017-00001 ORFK Budapest Airport Zrt. és Airport  

Debrecen Kft.

- 2017.11.01 2019.10.15 A projekt zárása folyamatban van.

15 Összekötő-tisztek 

kiküldése II.

A kihelyezett szakértők Magyarország 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.

184 152 269 Ft 3 683 046 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-1.3.2/5-2018-00001 ORFK Külgazdasági és Külügyminisztérium - 2018.04.01 2020.06.30 A projektmegvalósítás siekresen befejeződött. Jelenleg a 

projekt  zásrása zajlik.

16 Kübekháza-Rábé közúti 

határátkelőhely létesítése

A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé 

közötti közúti határátkelőhely létesítése a projekt 

célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a 

szükséges földterület megvásárlását követően a 

tervdokumentációk elkészülnek, majd megépülnek a 

létesítmények. A beruházás mellett a határátkelőhely 

működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre 

kerülnek.

1 075 844 846 Ft 493 837 631 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001 ORFK Nemzeti Adó- és Vámhivatal - 2018.02.01 2021.12.31 A határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület 

megszerzéséhez kezdeményeztük a Belügyminisztérium 

gazdasági helyettes államtitkáránál az adásvételhez történő 

előzetes engedély kiadását, az ingatlanrészek állami 

tulajdonba kerülése érdekében. 

A projekt ütemezésének és fizikai megvalósítási 

határidejének 2022. október 30-ra történő módosítását 

kérelmeztük Felelős Hatóságnál.

A Kübekháza, Röszke és Tompa határátkelőhelyek 

műszaki ellenőrzésére kiírt uniós, nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívása június 9-én megjelent, az 

ajánlattételi határidő 2020. július 14.

Jelenleg a 2. körös vázlattervi koncepció projektszervezet 

által történő elfogadása zajlik. 

 A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, 

nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)

(Ft)

 elnyert támogatás

 Megvalósító szervezet

Partner/ együttműködő szervezetek

Adatszolgáltató: ORFK GF ETO

 Sorszám  A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés

 projektek száma  kezdő időpont  záró időpont

 Szakértő(k) Twinning
 A projektmegvalósítás 

időtartama



17 Röszke és Tompa 

határátkelőhelyek 

fejlesztése

Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti 

határátkelőhely áteresztőképességének fejlesztése a 

schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi 

értékelése során tett ajánlásaival összhangban.

1 798 441 318 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap

BBA-2.6.1/6-2018-00002

ORFK - - 2018.10.01 2022.08.31 A tervezésre és tervellenőrzésre irányuló közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok május 22-én érkeztek be. A 

bírálóbizottság megkezdte az ajánlatok értékelését. Az 

első hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és az 

árindoklás kérés június 18-án került megküldésre az EKR 

rendszerben. A benyújtási határidő 2020. június 29.

A Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé a 

projekt ütemezésének és fizikai megvalósítási 

határidejének módosítása miatt. A Támogatási Szerződést 

a Felek aláírták. A projekt fizikai megvalósításának 

határideje 2022. augusztus 31. lett.

18 Terepjáró gépjárművek 

beszerzése

Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső 

határra, a hatékony és folyamatos határőrizet 

megvalósítása érdekében.

1 282 573 620 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5/6-2018-00001 ORFK - - 2018.07.01 2020.12.31 Az ORFK és a Toyota Central Kft. közötti szerződéskötés 

március 9-én megtörtént. A szállítási határidő a 

gépjárművek tekintetében 2020.12.31.
19 EUROSUR hazai 

elemeinek 

továbbfejlesztése

Az EUROSUR hazai elemeinek fejlesztése című 

projekt megvalósítása érdekében az Országos 

Rendőr-főkapitányság pályázatot adott be a Belső 

Biztonsági Alap támogatás felhasználására.

A pályázat keretében informatikai eszközök 

beszerzését, védett hálózatok kiépítését, valamint 

EUROSUR rendszerbe történő automatizált 

adatfeltöltést elősegítő informatikai 

rendszerfejlesztést szabtuk ki célul.

A határrendészeti észlelések és az idegenrendészeti 

intézkedések rögzítése országos viszonylatban a 

Robotzsaru NEO Határrendészeti alrendszerében 

történik. A nemzetközi adatszolgáltatások, ezáltal az 

EUROSUR rendszerbe történő adatszolgáltatáshoz 

szükséges adatok egy része is ebben a rendszerben 

található. Ez a rendszer jelenleg nem képes az 

EUROSUR felé kötelezően elvégzendő statisztikai 

adatszolgáltatások teljesítésére, ezt a feladatot 

jelenleg manuális úton, emberi beavatkozással végzik 

a kijelölt ügyeletes kollégák. A manuális 

adatbevitelhez saját – Excel táblában kezelt – 

adatgyűjtést végeznek, mely idő- és erőforrásigényes 

feladat.

A fejlesztés célja egy olyan –, minden nemzetközi 

statisztikai elvárásnak eleget tevő – rendszer 

elkészítése, mely lehetőséget ad az elvárt adatok 

rögzítésére, beépített ellenőrzési folyamatot 

tartalmaz, ezáltal hiánytalan és automatizált 

adatszolgáltatást biztosít az EUROSUR felé.

379 144 300 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/6-2018-00001 ORFK - - 2019.09.01 2020.12.31 A 2019. december 5-én bekövetkezett EU-s jogszabályi 

változásoknak köszönhetően az EU-s adatszolgáltatási 

követelmények jelentősen módosultak és ezzel együtt a 

projektben megvalósítani tervezett tevékenységek 

prioritási sorrendje megváltozott. A projektben a 

szoftverfejlesztés mellett tervezett informatikai eszközök – 

a projekt tervezésekor hatályos előírásoknak megfelelően 

– EU Korlátozott terjesztésű minősítésű adatokat kívántak 

kezelni, azonban a 2019. december 5-én hatályba lépett 

EU-s norma szerint ez a szint EU Bizalmasra emelkedett, 

amely egy merőben más, sokkal komplexebb, 

költségesebb és NATO tanúsítvánnyal rendelkező 

infrastruktúrát jelent a továbbiakban, amely eszközöket 

kötelezően be kell szerezni a még nem véglegesített 

helyszínekre.

A helyzet kezelése érdekében a Rendőrség 2020.04.15-i 

levelében tájékoztatta a BM-et a pályázattól való elállástól, 

amelyre 2020.06.18-án érkezett elfogadó válasz. 

Ezzel párhuzamosan folyik a megváltozott környezethez 

igazodó új pályázat kidolgozása, amelyről a BM-et is 

tájékoztattuk és az új igényhez fog igazodni a pályázati 

kiírás.

20 832875 iProcureNet - 

Európai Biztonsági 

Kutatási Szolgáltatások 

Közbeszerzői 

Hálózatának Kialakítása

A projekt célja a biztonság területén dolgozó 

közbeszerzők európai hálózatának kialakítása, az 

európai közbeszerzési terület jobb megértése, közös 

beszerzői csoportok kialakítása, közös beszerzési 

igények listázása, képzések megtartása, ajánlások 

kidolgozása.

5 857 500 Ft 0 Ft H2020-SU-SEC-2018 832875 Francia 

Belügyminisztérium

Magyarország Rendőrsége - 2019.05.01 2024.04.30  A virushelyzet miatt a tervezett projektülések elmaradtak. 

Idő közben távozott a Rendőrség kötelékéből a projekt 

szakértője, dr. Müller Márton, pótlásának elmaradása 

esetén a Rendőrség projektben történő részvétele 

ellehetetlenül és kilépéshez vezet.

21  AZ EES 

BEVEZETÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES 

INFORMATIKAI 

JELLEGŰ 

FEJLESZTÉSEK

Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés 

hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére 

be-utazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a 

túltartózkodó személyek azonosításának és 

felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a 

terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos 

bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és 

nyomozásához.

1 464 661 433 Ft 0 Ft BBA-2.6.3/8-2019-00001 ORFK OIF - 2019.07.01 2022.12.31 A BM TKFO a 309-es Korm. rendelet alapján történő 

beszerzési eljárásrendet 2020. március 02-án küldte meg 

az ORFK részére. A beszerzési eljárás lebonyolítása 

érdekében az ajánlati felhívás-mellékletekkel, 

szerződéstervezet, műszaki leírás a 29000/12769-31/2019. 

ált iktatószámon 2019. november 22. véleményezésre 

megküldésre került az ORFK GF Igazgatási Főosztálya és 

az ORFK GF Informatikai Főosztály részére. A 

szerződéstervezet több alkalommal is jelentősen 

módosult. Az ORFK GF Igazgatási Főosztály Gazdasági 

Jogi Osztálya 2020. március 9-én kapta meg a beszerzési 

dokumentációt véleményezésre, amire 2020. március 20-

án érkezett meg a véleményezett verzió, melyet 

továbbítottunk az Informatikai Főosztálynak. Az ORFK 

2020. május 05-én benyújtotta az „EES informatikai 

szoftver fejlesztése” című projekt dokumentációját a BM 

Felelős Hatósága részére (számolva azzal, hogy a 

jogszabályi környezet a Korm. rendelet módosulásával 

tisztázódik), amelynek véleményezésére 2 hét áll 

rendelkezésére a Felelős Hatóságnak. A Felelős Hatóság 

hiánypótlást küldött Osztályunk részére 2020. május 12. 

napján. tényállás tisztázására a műszaki 

követelményspecifikáció és szerződéstervezet tárgykört 

illetően. 2020. május 18-án megválaszoltuk a kérdéseket a 

hiánypótlási felhívásban érintett szakterületek segítségével 

(jog, informatika, határrendészet). Az ajánlati felhívás az 

IdomSoft Zrt részére 2020.06.24-én megküldésre került, az 

ajánlat benyújtásának határideje 2020.07.06. 

22   NEKOR 

szoftverfejlesztés és 

dokumentálást támogató 

technikai eszközök 

beszerzése

A megítélt támogatás célja hamis vagy hamisított úti 

okmányokkal kapcsolatos információcserét támogató

rendszerek továbbműködtetése, fejlesztése.

42 246 679 Ft 0 Ft BBA 2.2.4/6-2018-00001 ORFK ORFK - 2019.05.01 2020.06.30 A DKÜ moratóriumát követően a dokumentáció, valamint 

a műszaki specifikáció frissítésre szorult, ezért a 

szakértőkkel való egyeztetést követően TSZ módosítást 

kezdeményeztünk a projekt ütemtervének módosítása 

miatt. A projektszervezet a módosítás után felállítható és a 

szoftverfejlesztésre irányuló közbeszerzés megindítható.

23 A nyírbátori őrzött szállás 

felújítása

A projek célja a börtönszerű körülmények 

megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, 

korszerűsítése  a CPT alapelvekkel összhangban.

2 332 070 148 Ft 0 Ft MMIA-3.1.6/8-2019-00001 ORFK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányság

2019.07.01 2022.12.31 A felújítást előkészítő 2 részes tervezési, tervezés 

művezetési és műszaki ellenőri feladatokra irányuló 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése zajlik.

24 Professzionális és 

félprofesszionális 

okmányvizsgáló és 

archiváló eszközök 

beszerzése

 A határellenőrzésben résztvevő szervezetek és 

intézmények közötti, az úti okmányokra, hamis és 

hamisított úti okmányokra vonatkozó 

információcsere továbbfejlesztése.

420 716 543 Ft 0 Ft BBA-2.2.4/10-2019-00001 ORFK ORFK 2020.04.10 2020.05.31 A projekt támogatási szerződése 2020. 04. 10. napján 

aláírásra került a Felelős Hatósággal. A beszerzés tárgya a 

DKÜ Zrt hatáskörébe tartozik, így a beszerzési igényt 

jeleztük a DKÜ portálon 2020.06.09. napján. A DKÜ Zrt 

tájékoztatása (2020.06.23.) a beszerzést saját hatáskörbe 

vonta. A beszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzésre 

beküldésre került 2020.06.30. napján a Felelős Hatóság 

részére.
25 DELO A kihelyezett okmány szakértők Magyarország 

Abujai Nagykövetségén Isztambuli Főkonzulátusán, 

Kairói Nagykövetségén és Ho Si Minh-város 

Nagykövetséégn 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.

397 957 413 Ft 7 959 148 Ft BBA-1.3.2/10-2019-00001 ORFK 2019.07.01 2022.06.30 2019.07.01-2020.04.30. -ig 1 fő okmányszakértő került 

kihelyezésre a Kairói Nagykövetségre. 2020.02.01. és 

2021.06.30.közötti időszakban 1 fő okmányszakértő 

telejsít szolgálatot Magyaroszág Isztambuli 

Főkonzulátusán. A projekt megvalósításba várhatóan 

2021.01.01-től további három helyszín (Abuja. Kairó és 

Ho Si Minh-város) kerül bevonásra 1-1 fő szakértővel.


