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

önrész

1. Támogató 
szolgáltatások 
idegenrendészeti 
eljárás alatt állóknak

A projekt célja a fogvatartás 
hátrányainak enyhítését célzó 
támogató szolgáltatások biztosítása 
az idegenrendészeti őrzött 
szállásokon, a harmadik országbeli 
állampolgárok visszatérésének 
gördülékenyebbé tétele, a 
fenntartható hazatérés ösztönzése, a 
re-integráció sikerességének 
elősegítése érdekében.
A projekt keretében munkanapokon 
elérhető, ügyfélközpontú tájékoztatás 
és egyéni tanácsadás, pszichológiai 
tanácsadás és pszichiátriai ellátás 
valamint közösségi, szabadidős és 
sportprogramok valósulnak meg. 
Mindezek mellett a projekt 
internethasználati lehetőséget is 
biztosít a külföldiek számára. 

159 740 480 Ft 0 Ft  Menekültügyi Migrációs és 
Integrációs Alap
MMIA-3.1.2-2015-00002

ORFK Menedék és Migráns Egyesület - 2016.01.01

2. Szakszerűség és 
kompetencia

A projekt célja az 
idegenrendészeti eljáráshoz és az 
idegenrendészeti őrizet 
végrehajtásához kapcsolódó 
tevékenységet végző 
szakemberek képzése, a képzési 
strujktúra fenntarthatóvá 
tételének támogatása a felmerülő 
szükségletekre rugalmasan 
reflektáló programokkal.

64 164 727 Ft 0 Ft Menekültügyi Migrációs és 
Integrációs Alap         
MMIA-3.1.4-2015-00003

ORFK - Menedék 
Migránsokat Segítő 
Egyesület

Menedék Migránsokat Segítő 
Egyesület

1 db 2015.10.01
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3. 700626 iCROSS - 
Intelligent Portable 
ContROl SyStem - 
Hordozható Intelligens 
Ellenőrző Rendszer

Cél a szárazföldi határokon zajló 
határellenőrzési folyamatok 
automatizálás útján történő 
felgyorsítása. Az I-CROSS 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

4. 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

5. Járműkutató 
egységfelszerelések 
beszerzése a román 
határszakaszra 

11 db járműkutató egységkészlet 
és 11 db autódiagnosztikai 
eszköz beszerzése a román 
határszakaszra a hatékony 
járműfelderítés segítése 
érdekében 

6 808 785 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap 
BBA-2.6.3.-2016-00001

ORFK - - 2015.12.01



6. Idegenrendészeti 
eljárás alatt álló 
személyek biztonságos 
szállítása

4 db 6 fő és 2 db 36 fő 
idegenrendészeti eljárás alatt álló 
személy biztonságos szállítása 
céljából kényszerszállító 
járművek beszerzése

183 863 199 Ft 0 Ft Menekültügyi Migrációs és 
Integrációs Alap         
MMIA-3.1.3/2-2016-00001

ORFK - - 2016.04.01

7.  Mobil hőkamerák 
beszerzése

A projekt célja a korábban 
beszerzett, jelenleg is 
alkalmazott mobil hőkamerás 
felderítő rendszereknél 
modernebb hőkamerával és jobb 
terepjáró képességekkel, 
valamint jobb 
munkakörülményekkel ellátott 
mobil hőkamerák generáció 
váltása (9 db), illetve ezzel a 
fejlesztéssel kiegészítésre 
kerüljenek a régebbi, és a helyi 
terepviszonyokhoz nem igazodó 
mobil hőkamerás rendszerek.

755 654 863 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
2.6.4.-2015-00001

ORFK - 1 db 2015.10.01

8. Kézi hőkamerák 
beszerzése

A projekt célja a PHARE és a 
Schengen Alap támogatásból az 
ukrán és a szerb szakaszra 
beszerzett , amortizálódott 
hőkamerák cseréje.

166 863 525 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap                             
BBA-3.2.1-2015-00001

ORFK - - 2015.12.01

9. EUROSUR Megyei 
Koordinációs 
Központok Kialakítása

Bács-Kiskun és Szabolcs-
Szatmár-Bereg MRFK-k 
esetében szükséges informatikai 
eszközök beszerzése (MKK 
esetében)

2 996 449 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap                                     
BBA-2.1.1.-2016-00001

ORFK - - 2015.10.01



10. Áramellátó rendszerek 
fejlesztése

A projekt célja az ukrán és a 
szerb viszonylat határrendészeti 
kirendeltségein, közúti és vasúti 
határátkelőhelyein, valamint 3 
légi határátkelőhelyen, összesen 
26 helyszínen a szünetmentes 
áramellátást biztosító rendszerek 
modernizálása a KHA 
2013/3.1.8. azonosítójú 
projektben elkészített tevrek 
alapján.

269 624 828 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
2.2.1-2015-00001

ORFK - - 2015.11.01

11. 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

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

- 2016.01.01



12. Fuvarozók képzése A Belső Biztonsági Alap 2014-
2016. évi Munkaprogramja 
terhére a Rendőrség a „Légi 
fuvarozók képzése” intézkedés 
keretein belül „Fuvarozók 
képzése” címen 7 képzés 
lebonyolítását tervezi 
Magyarországon, illetve egyet 
Törökország területén a légi 
társaságok személyzete, illetve a 
velük kapcsolatban álló földi 
kiszolgáló szervezetek, továbbá a 
közúti fuvarozó vállalatok 
személyzete részére. 

10 527 244 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.4.3-2015-00001

ORFK - - 2016.02.01

13. Határrendészeti 
hospitáció

A projekt célje más tagállamok 
nemzeti rendszerének, a legjobb 
gyakorlatának megismerése, azok 
magyar gyakorlatba történő 
adaptálása. A projekt 
eredményeként a magyar 
szakértők megismerik az adott 
országok gyakorlatát és az ott 
felgyülemlett tapasztalatokat. 
Ezek felhasználásával képessé 
válnak a hazai rendszer 
továbbfejlesztésére, a gyakorlati 
feladatvégrehajtás segítésére. Így 
az integrált határbiztonsági 
rendszer az érintett 
tagállamokban egységes, 
egymásra épülő lesz.

5 437 922 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.4.2-2015-00002

ORFK - - 2016.07.01



14. Schengen buszok 
beszerzése

A projekt célja összesen 4 db 
korszerű schengen busz 
beszerzése az alábbi megyei 
rendőr-főkapitányságok 
határrendészeti szolgálatai 
részére: -
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság: 1 db - 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság: 1 db - Békés 
Megyei Rendőrfőkapitányság:
1 db - Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: 1 db

62 510 474 Ft 45 266 206 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.6.5-2015-00002

ORFK - - 2016.04.15



2016.06.30 Kiskunhalas, Nyírbátor, Győr és 
Budapest őrzött szállásai vesznek részt a 
projekt végrehajtásában. A 
számítógépek beszerzésének 
közbeszerzési eljárását megrendeltük, az 
eljárás dokumentációja a FH részére 
2017.03.06-án megküldésre került, az 
ellenőrzése folyamatban van.

-

2017.09.30 Ütemterv szerint lebonyolított képzések: 
pszichológusok továbbképzése, 
ismeretfenntartó képzések 
(konfliktuskezelés)őrzött szálláson 
dolgozó állomány részére. A projektben 
továbbá ütemezetten halad a trénerek, 
képzési helyszínek kiválasztása.

-

 A projektmegvalósítás időtartama

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés
 záró időpont



2020.02.28 A projekt végrehajtása a 2016.09.12-13-
ai athéni üléssel elindult. A Rendőrség 
részéről vezető szakértő dr. jur. Székely 
Zoltán r. őrnagy (19-242, NKE RTK). A 
szakértők megbízási díjai a 2016. évre 
kifizetésre kerültek. 

Magyarország 
Rendőrsége részére 
igényelt támogatás 
összege: 147 750 euró

2019.04.30 2016.05.02-03. Stuttgart-ban volt a 
nyitómegbeszélés, a projekt végrehajtása 
folyamatban van.  A Rendőrség részéről 
vezető szakértő dr. Németh József r. 
alezredes (30/2048846). A szakértői 
megbízási szerződéseit az érintettek 
aláírták, jelenleg számfejtésre történő 
kiküldésre előkészítés/postázás alatt 
állnak.

Magyarország 
Rendőrsége részére 
igényelt támogatás 
összege: 61 125 euró

2016.10.31 A projekt 10.31-vel lezárult, a 
zárójelentést 2016.12.28-án megküldtük 
a Belügyminisztérium részére.

lezárt projekt



2017.08.31 A nyertes ajánlattevőkkel (Scorpio Kft 
és tornádó Kft) a szerződéskötés 2017. 
március 03-án megtörtént, a teljesítés 
folyamatban.

2017.06.30 Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően 2017. január 27-én kötöttünk 
szerződést 9+17 db mobil hőképfelderítő 
rendszer szállítására, amelyből a 
pályázat keretéből 9 db-ot legkésőbb 
2017. szeptember végéig szállítanak le a 
3 kedvezményezett MRFK-nak 
(Szabolcs, Bács, Csingrád). A 
rendszeresítési eljárást 2017. március 03-
án zártuk le, amelyet a BM gazdasági 
helyettes államtitkár hagyott jóvá. Az 
első gyártásközi ellenőrzésen az 
alapjármű belső kiépítéséről tartottunk 
egyeztetést. Jelenleg a járművek 
összeszerelése zajlik.

2017.07.31 A közbeszerzési eljárás február 7-én 
megindult, az ajánlatok bontása március 
20-án megtörtént, jelenleg az ajánlatok 
értékelése zajlik.

2017.06.30 Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció 
az első körös hiánypótlást követő 
minőségbiztosítása van folyamatban.



2017.12.31 A korábbi tervek aktualizálására 
vonatkozó közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattételi felhívást 2016. december 30-
án megküldtük az ajánlattevők részére. 
Az eljárás eredménytelenül zárult. 
Februárban  - az új Kbt. Értékhatárok 
alapján - értékhatár alatti beszerzési 
eljárást folytattunk le, mely szintén 
eredménytelen lett: Kbt. értékhatár 
feletti ajánlatok érkeztek be. Jelenleg 
újból közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának előkészítését végezzük.

A 
projektmegvalósítás 
záró időpontja 
2017.12.31-re 
változott.

2018.12.31 A Miniszterelnökséggel egyeztetve 
elkészült a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány 8.4-es verziója. Ez közel a 
végleges változatot jelenti, tekintettel 
arra, hogy a Támogatási Szerződés 
(TSZ) mellékletét képezi. A projekt 
várhatóan 04.10-ig megvalósíthatósági 
szakaszba lép. A fejlesztési 
közbeszerzések (8 modul) már az IH 
ellenőrzéseken túl vannak, van ahol 
szerződéskötésre előkészített az anyag. 
A két hardver beszerzés teljes 
dokumentációja jelenleg IH ellenőrzésen 
van.



2017.08.31 2017 február, márciusában két képzés 
került végrehajtásra a Volánbusz Zrt. 
Munkatársai részvételével.

2017.06.30 A 2016. december 21-én benyújtott 1. 
számú módosítási igény tárgya az első 
tervezhető kiutazás időpontjának 
(Litvániába) átütemezése volt legkésőbb 
2017. február 28-ig. A kért változtatást a 
Felelős Hatóság jóváhagyta, amely 
alapján a litván kiutazásra 2017. január 
22. és 27. között került sor. A GANTT-
diagram szerint ütemezett első 
tapasztalat-átadó értekezlet 2017. 
február 27-én, a Finnországi hospitáció 
2017. február 26. és március 03. között, 
valamint a második tapasztalat-átadó 
értekezlet 2017. március 10-én sikeresen 
megvalósult. Jelenleg folyamatban van a 
francia hospitáció megszervezése 2017. 
április 23-28 között.



2017.06.30 A projekt keretében indított „Schengen 
buszok beszerzése adásvételi szerződés 
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás 
során 1 db ajánlat érkezett a SCORPIO 
Kft-től.
A 4 db buszra tett összesített nettó 
ajánlati ár: 75 520 000 Ft
A rendelkezésre álló anyagi fedezet 
(nettó): 82 388 800 Ft
Az ajánlatok értékelése folyamatban van.


