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

önrész
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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 szakmai pénzügyi zásrása 

zajlik.
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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 A projekt sikeresen lezárult.
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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 Az egyedi adásvételi szerződést a felek 2020. július 24-én megkötötték. A megvalósítás 

megkezdődött.
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,,Konzuli együttműködés 

a schengeni 

vízunkiadásban" (CCM) 

folyrtatás új 

költségvetéssel

Okmányszakértő összekötő-tiszt kihelyezése 

Magyarország Isztambuli Főkonzulátusára 2019. 

február 1. és 2020. 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 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. A BM 2020. július 3-án 

jóváhagyta a beszámolót és a visszafizetendő, fel nem használt önrészt 376 918 forint 

összegben határozta meg, amelynek rendezése megtörtént. Várjuk a belga fél visszajelzését 

arról, hogy az Európai Bizottság is jóváhagyta a jelentést, amelyről haladéktalanul 

tájékoztatni fogjuk a Belügyminisztériumot.
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,,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 2019. december 20-án jóváhagyta az osztrák koordinátor által 

benyújtott Grant Agreement (Támogatási Szerződés) módosítási kérelmet, amely a 

költségvetési sorok átcsoportosítására és a végrehajtási idő fél évvel történő 

meghosszabbítására vonatkozott. A második Grant Agreement módosítást a járványügyi 

helyzet indokolta, mivel a COVID-19 miatt bevezetett intézkedsek következtében nem 

lehetett megvalósítani a 2020. év első felére tervezett tevékenységeket. A módosítást a 

Bizottság 2020. június 24-én  hagyta jóvá, ezzel a végrehajtás időtartama 42 hónapra 

változott (2018. január 01- 2021. június 30.) Az Európai Bizottság 2020. december 15-én 

jóváhagyta az osztrák koordinátor által benyújtott 3. GA módosítási kérelmet. A projekt 

végrehajtási időtartamát a járványhelyzet miatt 48 hónapra hosszabbították (2018. január  

01 - 2021. december 31.)
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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 2020.12.31 A projekt keretében beszerezni kívánt  a mobil okmány -és ujjnyomatolvasó  készülék 

közbeszerzési eljárása: A VBÜ által bonyolított eljárás keretében a 2021. március 18-i 

határidőre beérkezett a kért kiegészítés. 

A Budapest Mikroelektronika Zrt a megajánlott ajánlati ár összegét indoklásában és annak 

kiegészítéseiben megfelelően alátámasztotta.

A Bírálóbizottság javaslata alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, a 

"SCORPIO" Kft.-t hívta fel a kizáró és alkalmassági okok igazolására a Kbt. 69. § (4) 

bekezdése alapján.
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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 Centre for Research and 

Technology Hellas 

(CERTH) görög kutatási 

intézet

ORFK és 20 külföldi partner 42856 2021.08.31 A projektben a Rendőrség két fő szakértővel megbízási szerződést köt a projekt 

meghosszabbítása alatt felmerülő feladatok végrehajtásra. A szerződések jelenleg a felek 

által aláírás alatt állnak.
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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 2021.12.31 A „Kisfilm, rajzfilm, SPOT” tárgyú eljárásban a nyertes Ajánlattevőkkel a szerződéskötés 

megtörtént.

A „Különböző marketing szolgáltatások” tárgyú eljárás közbeszerzési dokumentációját 

elkészítette az NKOH, melyet véleményezés céljából megküldött a Kedvezményezett 

részére, az eljárásban módosítási igénybejelentő benyújtása megtörtént, melyet a Felelős 

Hatóság elfogadott. Az eljárás új becsültértékének vizsgálata megtörtént. Az eljárás teljes 

közbeszerzési dokumentációja előzetes ellenőrzés céljából a Felelős Hatóság részére 

megküldésre került.

 A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi 

megállapodás, operatív program stb.)

(Ft)

 elnyert támogatás

 Megvalósító szervezet
Partner/ együttműködő szervezetek

Adatszolgáltató:ORFK

 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
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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.
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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 2022.10.31 Tervező elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt, amelyet február 23-án benyújtott 

az engedélyező hatóság felé. 

A műszaki ellenőrzésre irányuló szerződés január 06-án aláírásra került.

A határátkelőhely területéül szolgáló telkek vezetői döntés alapján kisajátítást helyettesítő 

adásvétel keretében kerülnek a Rendőrség vagyonkezelésébe, erre a BM támogatását 

megkaptuk, az MNV Zrt. hozzájárulását várjuk.  
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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 szerződést  december 31-én mindkét fél aláírta.

A műszaki ellenőrzésre irányuló szerződés január 06-án aláírásra került.

A szerződéskötést követően a Tervező megkezdte a vázlattervek elkészítéséhez szükséges 

munkákat.

A felmerült módosítási igények következtében a tervező akadályközléssel január 28-án élt.

A szerződésmódosításhoz az igényeket összesítettük, a szerződés tervezetét elkészítetttük 

és ellenőrzésre Felelős Hatóságnak megküldtük.
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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 A projekt fizikai lezárása megtörtént, Felelős Hatóság általi zárása folyamatban van.
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EUROSUR hazai 

elemeinek 

továbbfejlesztése

Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, 

a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat 

szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerébe 

közlendő adatokat a magyarországi határrendészeti 

nyilvántartásokból kell összeállítani olyan 

formátumba és adattartalommal, amit az ECN 

rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított 

szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, 

összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése és az 

adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel 

meg a folyamatos, online, védett informatikai 

rendszeren történő küldési elvárásnak, valamint a 

szomszédos államok feltöltött adatainak elemzésére, 

a magyarországi határellenőrzési szolgálatok 

nemzetközi előrejelzések alapján történő 

támogatására.

796 345 995 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001 ORFK NAV - 2020.07.01 2022.12.31 A Felelős Hatóság 2021. január 19-én meghozta a támogatásról szóló döntését. Jelenleg a 

támogatási szerződés előkészítése zajlik. 

A szoftverfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárást a DKÜ magához vonta, ugyanakkor a 

Keretmegállapodásokkal érintett beszerzések tekintetében ezidáig 7-ből 5 esetben 

visszaadta saját hatáskörbe. A fennmaradó két eljárás esetében még várjuk a döntést.

A korábbi BBA-2.1.2/6-

2018-00001 számú, 

"EUROSUR hazai 

elemeinek 

továbbfejlesztése" című 

projekt nem valósult meg 

a megvalósítási idő alatt 

felmerült EU-s 

végrehajtási-

rendeletváltozás miatt.
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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  Közbeszerzői szakértő hiányában a Rendőrség a kilépésről döntött, amelyre a legközelebbi 

támogatási megállapodás alkalmával kerülhet sor. Erről a konzorciumvezető tájékoztatást 

fog adni.
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 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 BBA-2.6.3/8-2019-00001. az. számú EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a

határigazgatás területén című projekt keretében 2020. szeptember 28-án megkötésre került

az Egyedi Szolgáltatási Szerződést. Szerződó partner: Idomsoft Informatikai Zrt. A

szerződésben meghatározott mérföldkövek módosítása érdekében a Vállalkozó a szerződés

módosítását kezdeményezte. A módosított szerződés 2021. 01. 28-án aláírásra került. Az

új ütemezés szerint 2021. március 02. és 2021. március 26. között megtörtént a II.

mérföldkő tervezett funkcionalitásának tesztelése, amely alapján a fejlesztés még nem

történt meg teljes körűen, illetve az átadott fejlesztés pilot végrehajtására nem alkalmas.   

 

A fejlesztési feladatokkal párhuzamosan megkezdődtek, illetve eredményesen lezajlott a

connectivity teszt I. és II. fázisa.  

A támogatói szerződés benyújtásához kapcsolódó dokumentumok összeállítása az ORFK

részéről megtörtént. A módosítást a szakértői tevékenységek, a személyi jellegű juttatások

és a közbeszerzési költségek sorát érinti.

         

Az OIF a minőségbiztosítási szolgáltatás tekintetében a szakértőt nem kívánja igénybe

venni. Az informatikai fejlesztés tekintetében a meglévő, hatályban lévő KM-ból kívánják

igénybe venni a szolgáltatást. Erre vonatkozóan a Felelős Hatóság részére az OIF

megküldte a beszerzési dokumentációkat. 

16

  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 - 2019.05.01 2022.12.31 A szoftverfejlesztés közbeszerzési eljárása 2021. március 04-én kiírásra került. A 2021. 

március 17-én beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlat nettó 50 078 000 Ft volt. 

A szoftverfejlesztésre rendelkezésre álló fedezet összege nettó 28 575 000 Ft. Az ORFK 

saját költségvetésének terhére nem tudja vállalni a fedezetemelést. Döntéshozó az eljárást 

eredménytelennek nyilvánította. 2021. március 26-án Felelős Hatóságot tájékoztattuk a 

döntésről.
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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 Elkészültek a végleges kiviteli tervek. A kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítését 

megkezdtük.
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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 közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2020. október 29. 10:00-kor lejárt. Ajánlatok 

összesen két piaci szereplőtől érkeztek (SCORPIO Kft. és ATOS Magyarország Kft.). 

Ajánlatok bírálat alatti szakaszban vannak. Az értékelést a DKÜ Zrt. munkatársai végzik 

(műszaki-határrendész szakértőt az ORFK HRFO delegálta) Az értékelés során 

hiánypótlási felszólítást és felvilágosítás kérést küldött ki a FAKSZ mindkét piaci szereplő 

részére. A hiánypótlást határidőben teljesítették, azonban az Atos hiánypótoltatása 

ismételten szükséges, mivel a termék adatlapján a megajánlott termék műszaki paramétereit 

nem tüntette fel. A hiánypótlási felhívás 2020. november 19-én kiküldésre került az EKR 

rendszerben. A hiánypótlási felhívást az Atos teljesítette, viszont az ellentmondást nem 

tisztázta. A DKÜ 2020. november 25-én tájékoztatott, hogy az ajánlattevőt másodszor 

szólítottuk fel, hogy az ellentmondást tisztázza és ezt nem tette meg, álláspontjuk szerint az 

ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége merül fel.  A DKÜ az EKR-en rendszeren keresztül 

tájékoztatást küldött ki ajánlat érvénytelenítésről az ATOS Magyarország Kft. részére, 

valamint a SCORPIO részére Igazolások benyújtására való felkérést [69. § (4) bekezdése 

szerinti igazolások].  részére, hogy eljárás megindítását kezdeményezzék. Az ajánlati 

felhívás megjelent 2020.09.07. napján. Az ajánlattételi határidő jelenleg 2020.10.13. 

19

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 2020.02.01. és 2021.06.30.közötti időszakban 1 fő okmányszakértő telejsít szolgálatot 

Magyaroszág Isztambuli Főkonzulátusán.  2020.07.01-től  három megvalósítási  helyszínrn 

(Abuja. Kairó és Ho Si Minh-város) a kihelyezés felfüggesztésre került a COVID-19 

világjárvány miatt.
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EES bevezetéséhez 

szükséges informatikai 

jellegű fejlesztések

A kialakításra kerülő EU-s és nemzeti rendszerek 

biztosítják az EES kötelezett utasok be- és 

kilépésének naprakész nyilvántartását. Az EES 

adatokhoz hozzáféréséhez rendelt hatóságok számára 

regisztrálási, ellenőrzési, lekérdezési lehetőségeket 

biztosít, amelyet a saját tevékenységének 

elvégzéséhez felhasznál. az EES fejlesz-téshez 

kapcsolódóan biztosítsa az infrastruktúra környezetet. 

Ezen túlmenően az egyes határellenőrzési pontoknál 

működő felhordó hálózat bővítésére is szükséges az 

EES fejlesztés során keletkező (növekvő) 

adatforgalom miatt.

4 447 794 247 Ft 0 Ft BBA-2.6.3/11-2019-00001 ORFK NISZ Zrt. 2020.08.10 2022.12.31 A projektben az ORFK a NISZ Zrt. bevonásával az alábbi feladatokat tervezi 

megvalósítani: mobil EES regisztrációra alkalmas eszközök beszerzése, informatikai 

eszközök beszerzése (asztali munkaállomások, laptop), külföldi tanulmányút és belföldi 

konferenciák lebonyolítása, végfelhasználói képzések, oktatás lebonyolítása, 

határátkelőhelyek adathálózatának fejlesztése, központi hardvereszközök (szerverek, 

licenszek) beszerzése.

A Kormány jóváhagyta a tervezett beszerzést, ezt követően a VBÜ Zrt. a beszerzés saját 

hatáskörben történő lefolytatásáról döntött. A VBÜ és az ORFK egyeztetései során 

átdolgozásra, majd véglegesítésre került a műszaki és az beszerzési dokumentáció, amely a 

pénzügyi alátámasztó dokumentumokkal együtt előzetes ellenőrzés céljából benyújtásra 

került a Felelős Hatóságként eljáró Belügyminisztérium felé. A Felelős Hatóság fentiekkel 

kapcsolatban az ORFK-t hiánypótlásra szólította fel, amelynek teljesítése folyamatban van.
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Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó vezeték 

nélküli hálózat fejlesztése

A kialakításra kerülő hálózattal lehetővé válik a

41/2015. (VII.15.) BM rendelet alapján az

információ biztonsági szabályzat (ORFK 37/2019)

szerint jóváhagyott biztonsági protokollnak történő

megfelelés 52 db határátkelőhely tekintetében a

vezeték nélküli hálózatok esetében. A fejlesztéssel

lehetővé válik a mobil ellenőrző eszközök

alkalmazása.

4 161 054 295 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/14-2020-00001 ORFK - 2020.10.01 2022.12.31 Támogatói Szerződés megkötése 2020. október 15-én megtörtént. Vezeték nélküli hálózat 

tervezésére vonatkozóan a DKÜ a beszerzési eljárást saját hatáskörben történő 

lebonyolításra visszaadta. A bizottsági tagok és elnök kijelölése megtörtént, a PMR-t a 

Felelős Hatóságként eljáró Belügyminisztérium jóváhagyta. A beszerzés egyes 

paramétereinek utólagos pontosítása miatt (erősáramú munkálatok engedélyezése, tervezői 

bejárások költsége) új indikatív árajánlatok bekérésének előkészítése van folyamatban.
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SIS II. NS.CP és 

kapcsolódó 

szakrendszerek 

továbbfejlesztése

Schengeni Információs Rendszer funkciójának

módosulásával é sfejlesztésével kapcsolatosan a

módosítások és új funkciók felesztéének gyors és

hatékony megvalósítása a NEBEK SIRENE Iroda, az

ORFK illetve az OIF által használt nemzeti

rendszerekkel. 

83 026 901 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/14-2020-00001 ORFK BM NYHÁT, OIF, NEBEK 2020.10.01 2022.02.28 A projekt elbírálása a BM TKFO részéről folyamatban van. Támogatói Szerződés 

megkötése még nem történt meg. A fejlesztésre kerülő KÖNYIR szakrendszer 

továbbfejleszésére vonatkozó ajánlatok benyújtásának határideje 2021. 04.01. Az KM. 

Aktív időszakánal lezárása miatt a szerzdés megkötése 2021. 04. 26-ig lehetséges.  A 

projekt által támogatótt időszak és a passzív időszak alatt (2021. 10.31.) a szoftver 

tervezési, fejlesztési és tesztelési fázisanika végrehajtás lehetséges. Az éles környezetre való 

átllás érdekében előzetes tervek alapján 880 h. szakértői óra vásárlása szükséges az ORFK 

Központi költségvetésének terhére.   
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Schengen Akcióterv 

kidolgozása SR 14 IPA 

JH 02 18

A twinning projekt célja az, hogy elősegítse Szerbia

Európai Unióhoz történő csatlakozásához szükséges

feltételek biztosítását, a jogszabályi, műszaki,

adminisztratív és intézményi követelményeknek

történő megfelelését a Schengeni vívmányok

területén.

80 000 000 Ft 0 Ft Twinning program ORFK Litván Belügyminisztérium 2018.10.01 2021.07.31 A tevékenységek végrehajtását a járványhelyzet miatt 2020. április 1-től felfüggesztették, 

majd a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő egység (CFCU) 2021. február 1-től  

megszüntette a projekt felfüggesztését.Az Európai Bizottság engedélyezte a twinning 

projektek online formában történő végrehajtását. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt 

lényegesen kevesebb idő áll rendelkezésre a projektcélok elérésére, a szerb, a litván és a 

magyar fél is a végrehajtás időtartamának - a 2021. július 31-i befejezéshez képest - 2-3 

hónappal történő meghosszabbítását javasolta a március Irányító Bizottsági Ülésen. Az 

Európai unió delegációjának helyi képviselője megvizsgálja  a hosszabbítás lehetőségét.
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Záhony közúti 

határátkelőhely 

fejlesztésének tervezése

A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési 

engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván 

készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek 

megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését 

kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a 

kamionparkoló

kialakítására jelenleg telek nem áll a Rendőrség 

rendelkezésére, az ingatlan megszerzésével 

kapcsolatos feladatok is a projekt részét

képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely 

áteresztőképességének növelésére, ezáltal az utasok 

kulturált

határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális 

fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét 

csökkenthetik

133 909 201 Ft 184 662 469 Ft BBA-2.6.1/12-2019-00001 ORFK Nemzeti Adó- és Vámhivatal - 2019.03.01 2022.12.31 A Támogatási Szerződést 2020.12.09-én aláírta mindkét fél. A kiemelt beruházássá történő 

nyilvánításról szóló kormányrendelet megjelenéséig a tervezési műszaki leírást 

véglegesíteni nem lehetett. A kormányrendelet  március 17-én megjelent. A közbeszerzés 

előkészítése zajlik.
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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 szakmai pénzügyi zásrása 

zajlik.
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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 A projekt sikeresen lezárult.

27

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 Az egyedi adásvételi szerződést a felek 2020. július 24-én megkötötték. A megvalósítás 

megkezdődött. A Vállalkozó kérte a projekt teljesítési határidejének módosítását, amely 

kapcsán a BM igazoló dokumentumok bekérésére szólított fel.
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,,Konzuli együttműködés 

a schengeni 

vízunkiadásban" (CCM) 

folyrtatás új 

költségvetéssel

Okmányszakértő összekötő-tiszt kihelyezése 

Magyarország Isztambuli Főkonzulátusára 2019. 

február 1. és 2020. 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 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. A BM 2020. július 3-án 

jóváhagyta a beszámolót és a visszafizetendő, fel nem használt önrészt 376 918 forint 

összegben határozta meg, amelynek rendezése megtörtént. Várjuk a belga fél visszajelzését 

arról, hogy az Európai Bizottság is jóváhagyta a jelentést, amelyről haladéktalanul 

tájékoztatni fogjuk a Belügyminisztériumot. 2021. június 28-án a belga partner hiánypótlást 

kért a Felelős Hatóságuk auditálása kapcsán. A hiánypótlási felhívásnak 2021. június 23-án 

eleget tettünk.2021. június 28-án a belga partner hiánypótlást kért a Felelős Hatóságuk 

auditálása kapcsán. A hiánypótlási felhívásnak 2021. június 23-án eleget tettünk.
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,,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 2019. december 20-án jóváhagyta az osztrák koordinátor által 

benyújtott Grant Agreement (Támogatási Szerződés) módosítási kérelmet, amely a 

költségvetési sorok átcsoportosítására és a végrehajtási idő fél évvel történő 

meghosszabbítására vonatkozott. A második Grant Agreement módosítást a járványügyi 

helyzet indokolta, mivel a COVID-19 miatt bevezetett intézkedsek következtében nem 

lehetett megvalósítani a 2020. év első felére tervezett tevékenységeket. A módosítást a 

Bizottság 2020. június 24-én  hagyta jóvá, ezzel a végrehajtás időtartama 42 hónapra 

változott (2018. január 01- 2021. június 30.) Az Európai Bizottság 2020. december 15-én 

jóváhagyta az osztrák koordinátor által benyújtott 3. GA módosítási kérelmet. A projekt 

végrehajtási időtartamát a járványhelyzet miatt 48 hónapra hosszabbították (2018. január  

01 - 2021. december 31.) Az osztrák vezető partner 2021. június 21-25. közötti időszakra 

rendőrségi delegáció kiutazását tervezte a törökországi Izmirbe, azonban a török hatóságok 

kérték a látogatás elhalasztását 2021.  augusztus 23-27. közötti időszakra.
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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 2020.12.31 A projekt keretében beszerezni kívánt  a mobil okmány -és ujjnyomatolvasó  készülék 

közbeszerzési eljárása: A VBÜ által bonyolított eljárás keretében a 2021. március 18-i 

határidőre beérkezett a kért kiegészítés. 

A Budapest Mikroelektronika Zrt a megajánlott ajánlati ár összegét indoklásában és annak 

kiegészítéseiben megfelelően alátámasztotta.

A Bírálóbizottság javaslata alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, a 

"SCORPIO" Kft.-t hívta fel a kizáró és alkalmassági okok igazolására a Kbt. 69. § (4) 

bekezdése alapján.

A próbahasználatra küldött Chameleon 5R Dual típusú mobil okmány- és ujjnyomatolvasó 

eszköz mintatermék vizsgálatát a próbahasználati bizottság elvégezte. Az előírt 

követelmények, illetve a határforgalom-ellenőrzést szimuláló vizsgálati kritériumok 

teljesültek a műszaki leírásnak megfelelően. A VBÜ intézkedik a dokumentáció döntés 

előtti ellenőrzésre történő összeállítására.
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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 Centre for Research and 

Technology Hellas 

(CERTH) görög kutatási 

intézet

ORFK és 20 külföldi partner 42856 2021.08.31 A projektben a Rendőrség két fő szakértővel megbízási szerződést kötött a projekt 

meghosszabbítása alatt felmerülő feladatok végrehajtásra. Az augusztusi zárás időpontjáig 2 

külföldi helyszíni tesztet hajt végre a konzorcium.
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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 2021.12.31 A pályázat keretében elnyert támogatás visszaadásra került a Belügyminisztérium részére. 

A már megkötött szerződésektől való elállás, lehetetlenülésre hivatkozva megkezdődött. A 

projekt nem fog megvalósulni.



33

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.
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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 2022.10.31 Az engedélyezési eljárás felfüggesztését kezdeményeztük a telek kérdés rendezéséig. Az 

MNV Zrt. Hozzájárulása alapján a telektulajdonoskkal az adásvételi szerződések 

megkötése megtörtént. A kiviteli tervdokumentáció véglegesítése zajlik. 
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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 tervezői szerződés módosításának aláírása megtörtént. A vázlattervezés tovább folyik. A 

Támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük FH felé.

36

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 A projekt fizikai lezárása megtörtént, Felelős Hatóság általi zárása folyamatban van.
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EUROSUR hazai 

elemeinek 

továbbfejlesztése

Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, 

a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat 

szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerébe 

közlendő adatokat a magyarországi határrendészeti 

nyilvántartásokból kell összeállítani olyan 

formátumba és adattartalommal, amit az ECN 

rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított 

szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, 

összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése és az 

adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel 

meg a folyamatos, online, védett informatikai 

rendszeren történő küldési elvárásnak, valamint a 

szomszédos államok feltöltött adatainak elemzésére, 

a magyarországi határellenőrzési szolgálatok 

nemzetközi előrejelzések alapján történő 

támogatására.

796 345 995 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001 ORFK NAV - 2020.07.01 2022.12.31 A Felelős Hatóság 2021. január 19-én meghozta a támogatásról szóló döntését. Jelenleg a 

támogatási szerződés előkészítése zajlik. 

A szoftverfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárást a DKÜ magához vonta, ugyanakkor a 

Keretmegállapodásokkal érintett beszerzések tekintetében ezidáig 7-ből 5 esetben 

visszaadta saját hatáskörbe. A fennmaradó két eljárás esetében még várjuk a döntést.

A korábbi BBA-2.1.2/6-

2018-00001 számú, 

"EUROSUR hazai 

elemeinek 

továbbfejlesztése" című 

projekt nem valósult meg 

a megvalósítási idő alatt 

felmerült EU-s 

végrehajtási-

rendeletváltozás miatt.
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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  Közbeszerzői szakértő hiányában a Rendőrség a kilépésről döntött, amelyre a legközelebbi 

támogatási megállapodás alkalmával kerülhet sor. Jelenleg is várjuk a konzorciumi vezetés 

jelzését.
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 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 BBA-2.6.3/8-2019-00001. az. számú EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a

határigazgatás területén című projekt keretében 2020. szeptember 28-án megkötésre került

az Egyedi Szolgáltatási Szerződést. Szerződó partner: Idomsoft Informatikai Zrt. A

szerződésben meghatározott mérföldkövek módosítása érdekében a Vállalkozó a szerződés

módosítását kezdeményezte. A módosított szerződés 2021. 01. 28-án aláírásra került. Az

új ütemezés szerint 2021. március 02. és 2021. március 26. között megtörtént a II.

mérföldkő tervezett funkcionalitásának tesztelése, amely alapján a fejlesztés még nem

történt meg teljes körűen, illetve az átadott fejlesztés pilot végrehajtására nem alkalmas.   

 

A fejlesztési feladatokkal párhuzamosan megkezdődtek, illetve eredményesen lezajlott a

connectivity teszt I. és II. fázisa.  

A támogatói szerződés benyújtásához kapcsolódó dokumentumok összeállítása az ORFK

részéről megtörtént. A módosítást a szakértői tevékenységek, a személyi jellegű juttatások

és a közbeszerzési költségek sorát érinti.

         

Az OIF a minőségbiztosítási szolgáltatás tekintetében a szakértőt nem kívánja igénybe

venni. Az informatikai fejlesztés tekintetében a meglévő, hatályban lévő KM-ból kívánják

igénybe venni a szolgáltatást. Erre vonatkozóan a Felelős Hatóság részére az OIF

megküldte a beszerzési dokumentációkat. 
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  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 - 2019.05.01 
A BBA-2.2.4/6-2018-00001 sz. "NEKOR szoftverfejlesztés és dokumentálást támogató 

technikai eszközök beszerzése" megnevezésű projekt megvalósításától ORFK elállt. Felelős 

Hatóság 2021. 04. 26-án kelt átiratában a projekt visszaadását tudomásul vette. Az ORFK 

részére korábban folyósított előfinanszírozás összegének Felelős Hatóság részére történő 

visszafizetéséről az intézkedés megtörtént.

A projekt nem kerül 

megvalósításra!
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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 kivitelezésre irányuló közbeszerzés eljárás 2021. június 7-én megjelent a TED-en. 

Ajánlattételi határidő: 2021. július 16. 11 gazdasági szereplő érdeklődött az eljárással 

kapcsolatban. A projektmegvalósítás ütemezés szerint halad.
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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 keretében vállalt 29 db eszköz  beszerzése sikeresen lezárult. A Scorpio Kft. 

Szerződés szerint leszállította az eszközöket és megtartotta a kötelező oktatást. A projekt 

fizikailag befejeződött, a pénzügyi zárás elindítható.
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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 2020.02.01. és 2022.12.31.közötti időszakban 1 fő okmányszakértő telejsít szolgálatot 

Magyaroszág Isztambuli Főkonzulátusán.  2020.07.01-től  három megvalósítási  helyszínrn 

(Abuja. Kairó és Ho Si Minh-város) a kihelyezés felfüggesztésre került a COVID-19 

világjárvány miatt. A felfüggesztett helyszínekre várható kihelyezés: 2021. 10. 01. (15 

hónap időtartamra)
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EES bevezetéséhez 

szükséges informatikai 

jellegű fejlesztések

A kialakításra kerülő EU-s és nemzeti rendszerek 

biztosítják az EES kötelezett utasok be- és 

kilépésének naprakész nyilvántartását. Az EES 

adatokhoz hozzáféréséhez rendelt hatóságok számára 

regisztrálási, ellenőrzési, lekérdezési lehetőségeket 

biztosít, amelyet a saját tevékenységének 

elvégzéséhez felhasznál. az EES fejlesz-téshez 

kapcsolódóan biztosítsa az infrastruktúra környezetet. 

Ezen túlmenően az egyes határellenőrzési pontoknál 

működő felhordó hálózat bővítésére is szükséges az 

EES fejlesztés során keletkező (növekvő) 

adatforgalom miatt.

4 447 794 247 Ft 0 Ft BBA-2.6.3/11-2019-00001 ORFK NISZ Zrt. 2020.08.10 2022.12.31 A projektben az ORFK a NISZ Zrt. bevonásával az alábbi feladatokat tervezi 

megvalósítani: mobil EES regisztrációra alkalmas eszközök beszerzése, informatikai 

eszközök beszerzése (asztali munkaállomások, laptop), külföldi tanulmányút és belföldi 

konferenciák lebonyolítása, végfelhasználói képzések, oktatás lebonyolítása, 

határátkelőhelyek adathálózatának fejlesztése, központi hardvereszközök (szerverek, 

licenszek) beszerzése.

A Kormány jóváhagyta a tervezett beszerzést, ezt követően a VBÜ Zrt. a beszerzés saját 

hatáskörben történő lefolytatásáról döntött. A VBÜ és az ORFK egyeztetései során 

átdolgozásra, majd véglegesítésre került a műszaki és az beszerzési dokumentáció, amely a 

pénzügyi alátámasztó dokumentumokkal együtt előzetes ellenőrzés céljából benyújtásra 

került a Felelős Hatóságként eljáró Belügyminisztérium felé. A közbeszerzési dokumentáci 

részét képező ajánlati felhívás 2021. 06. 30-án az EKR rendszerben megjelent. Ajánlattételi 

határidő 2021. 08. 02. 

A projekthez kapcsolódó finanszírozás tekintetében módosíult a projekt elszámolása. Ennek 

értelmében az előfinanszírozott költségek átutalása a Kedvezményezett részére (1,2 Mrd Ft) 

megtörtén, melybő a NISZ Zrt, mint Konzorciumi partner felé 1,0 Mrd Ft átutalásra került.  

A Támogatói Szerződés módósítása a FH. részéről még nem történt meg
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Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó vezeték 

nélküli hálózat fejlesztése

A kialakításra kerülő hálózattal lehetővé válik a

41/2015. (VII.15.) BM rendelet alapján az

információ biztonsági szabályzat (ORFK 37/2019)

szerint jóváhagyott biztonsági protokollnak történő

megfelelés 52 db határátkelőhely tekintetében a

vezeték nélküli hálózatok esetében. A fejlesztéssel

lehetővé válik a mobil ellenőrző eszközök

alkalmazása.

4 161 054 295 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/14-2020-00001 ORFK - 2020.10.01 2022.12.31 Támogatói Szerződés megkötése 2020. október 15-én megtörtént. Vezeték nélküli hálózat 

tervezésére vonatkozóan a DKÜ a beszerzési eljárást saját hatáskörben történő 

lebonyolításra visszaadta. A bizottsági tagok és elnök kijelölése megtörtént, a PMR-t a 

Felelős Hatóságként eljáró Belügyminisztérium jóváhagyta. A beszerzés egyes 

paramétereinek utólagos pontosítása miatt (erősáramú munkálatok engedélyezése, tervezői 

bejárások költsége) új indikatív árajánlatok bekérésére került sor 2021. májusában, amely a 

tervezettnél magasabb becsült értéket eredményezett. A FH tájékoztatása szerint pluszforrás 

biztosítása nem lehetséges, ugyanakkor a projekt időbeli átütemezését jóváhagyták. A 

projektdokumentáció átdolgozása folyamatban van előzetes ellenőrzésre történő benyújtása 

céljából.
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SIS II. NS.CP és 

kapcsolódó 

szakrendszerek 

továbbfejlesztése

Schengeni Információs Rendszer funkciójának

módosulásával é sfejlesztésével kapcsolatosan a

módosítások és új funkciók felesztéének gyors és

hatékony megvalósítása a NEBEK SIRENE Iroda, az

ORFK illetve az OIF által használt nemzeti

rendszerekkel. 

83 026 901 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/14-2020-00001 ORFK BM NYHÁT, OIF, NEBEK 2020.10.01 2022.02.28 A projekt elbírálása és az egyedi döntés aláírása a  BM TKFO részéről 2021. 04.22.-én 

megtörtént. 

A fejlesztésre kerülő KÖNYIR szakrendszer továbbfejleszésére szerződés aláírása az 

ATOS Magyarorszák Kft--vel 2021. 04. 23 -án megtörtént. 

Az első ütemhez kapcsolódó eredménytermékekekt a Vállalkozó határidőben 2021. 05.25-

én az ORFK részére átadta. 

Jelenleg a II. ütemben meghatározott fejlesztések zajlanak. Sajnos a központi tesztrendszer 

fejlesztésének csúszása miatt a tesztelési időablakok módosulnak az EU_LISA 

ütemezésének megfelelően. CT teszt időszak: 2021. 08. 21-09.15-ig, PSAT teszt: 2021. 10. 

04-10.15-ig.   
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Schengen Akcióterv 

kidolgozása SR 14 IPA 

JH 02 18

A twinning projekt célja az, hogy elősegítse Szerbia

Európai Unióhoz történő csatlakozásához szükséges

feltételek biztosítását, a jogszabályi, műszaki,

adminisztratív és intézményi követelményeknek

történő megfelelését a Schengeni vívmányok

területén.

80 000 000 Ft 0 Ft Twinning program ORFK Litván Belügyminisztérium 2018.10.01 2021.07.31 A tevékenységek végrehajtását a járványhelyzet miatt 2020. április 1-től felfüggesztették, 

majd a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő egység (CFCU) 2021. február 1-től  

megszüntette a projekt felfüggesztését.Az Európai Bizottság engedélyezte a twinning 

projektek online formában történő végrehajtását. 2021. A tevékenységek végrehajtása 

online formában és helyszíni részvétellel egyaránt zajlik.Tekintettel arra, hogy a 

felfüggesztés miatt lényegesen kevesebb idő áll rendelkezésre a projektcélok elérésére, a 

szerb, a litván és a magyar fél is a végrehajtás időtartamának - a 2021. július 31-i 

befejezéshez képest - néhány hónappal történő meghosszabbítását javasolta a március 

Irányító Bizottsági Ülésen. A hosszú távú szakértő (RTA) 2021. június 24-én arról 

tájékoztatott, hogy a projekt 2021. december 20-ig történő meghosszabbításával 

kapcsolatban dokumentációt készül felterjeszteni a CFCU felé.
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Záhony közúti 

határátkelőhely 

fejlesztésének tervezése

A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési 

engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván 

készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek 

megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését 

kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a 

kamionparkoló

kialakítására jelenleg telek nem áll a Rendőrség 

rendelkezésére, az ingatlan megszerzésével 

kapcsolatos feladatok is a projekt részét

képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely 

áteresztőképességének növelésére, ezáltal az utasok 

kulturált

határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális 

fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét 

csökkenthetik
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