
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 fogva tartás 
hátrányainak enyhítését célzó támogató 
szolgáltatások biztosítása az 
idegenrendészeti előállítókban, 
gyűjtőpontokon és őrzött szállásokon a 
harmadik országbeli állampolgárok 
visszatérésének gördülékenyebbé tétele, a 
fenntartható hazatérés ösztönzése, a re-
integráció sikerességének elősegítése 
érdekében. A főbb tevékenységek között 
szerepel közösségi és szabadidős 
programok szervezése 2090 fő részére, 
internethasználat biztosítása, 
pszichológiai tanácsadás és kiegészítő 
pszichiátriai ellátás nyújtása 350 fő 
részére. A Menedék Egyesület 
munkatársai a civil jelenlét beépítésével 
független, hozzáférhető és 
ügyfélközpontú tájékoztatást és 
tanácsadást nyújtanak 750 fő számára a 
visszatérési eljárások menetéről, a 
harmadik országbeliek lehetőségeiről, 
jogairól és kötelezettségeiről, az őrizet 
rendjéről, az egyéni ügyek állásáról. A 
projekt közvetlen célcsoportjába az 
Európai Parlament és a Tanács 
516/2014/EU rendelete 11. cikk c) pontja 
által meghatározott személyek közül azok 
tartoznak, akik idegenrendészeti őrzött 
szálláson kerültek elhelyezésre.

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

ORFK Menedék és Migráns Egyesület - 2016.02.08 2018.06.30

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 2017.09.30

Adatszolgáltató: ORFK GF ETO

Partner/ együttműködő szervezetek

 Szakértő(k) Twinning
 

So
rsz
ám

 A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása  A projektmegvalósítás 
időtartama(Ft)

 elnyert támogatás  projektek száma  kezdő időpont  záró időpont

 A támogatás forrásának 
megjelölése (alap,előirányzat, 

nemzetközi megállapodás, 
operatív program stb.)

 Megvalósító szervezet



3 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

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 2019.04.30

5 Kézi hőkamerák 
beszerzése

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

208 579 406 Ft 64 546 924 Ft Belső Biztonsági Alap                             
BBA-3.2.1-2015-00001

ORFK - - 2015.12.01 2018.04.31

6 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 2018.12.31



7 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 2018.02.28

8 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 2018.06.30

9 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 2018.12.31

10 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.

20 065 577 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
5.3.4-16-2016-00002

ORFK 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



11 Területi szintű 
koordináció mechanizmus 
létrehozása az 
emberkereskedelem ellen

3 tevékenységkör: 1. tevékenységkör: 
szakértői kerekasztal megbeszélések 4 
megyében (Baranya, Győr-Moson-
Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, szabolcs-
Szatmár-Bereg), félévente kb. 3, összesen 
a projekt időtartama alatt 12. 2. 
tevékenységkör: külföldi tanulmányutak - 
egy-egy tanulmányút Ausztriába, 
Belgiumba, Hollandiába. 3. 
tevékenységkör: shelter látogatás, azaz 
védett ház látogatás mint tanulmányút, 
mind a 4 érintett megyéből 15 fő 
részvételével.

8 981 109 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
5.4.3-16-2016-00001

ORFK Baptista
Szeretetszolgálat, Névtelen Utak, 
Lehetőség Családoknak 2005, EMMI 
Esélyteremtési Főosztály, 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály, 
IOM, Országos Bírósági Hivatal, 
Országos Kríziskezelő és Információs 
Szolgálat, Anthopolis Antropológiai 
Közhasznú Egyesület, Igazságügyi 
Hivatal, EURES

- 2016.09.01 2018.06.30

12 Összekötő-tisztek 
kiküldése

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, 

216 169 593 Ft 4 323 392 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
1.3.2-2015-00001

ORFK Külgazdasági és Külügyminisztérium - 2016.02.01 2018.06.30

13 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 

514 988 093 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
3.2.1/4-2016-00001

ORFK - - 2017.01.01 2018.12.31

14 ,,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-B-
13-01-HU

Belga Bevándorlási 
Hivatal

ORFK 2018.02.01 2019.01.31



15 ,,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 2019.12.31

16 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.

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

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

ORFK 2017.03.01 2019.03.31



17 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

18 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 2020.04.30

19 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



20 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 2019.06.30

21 Kockázatelemzés-
értékelés fejlesztés 
(CIRAM)

A projekt célja a Közös Integrált 
Kockázatelemzési Modell (CIRAM 2.0) 
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.

24 041 956 Ft 0 Belső Biztonsági Alap BBA-
2.2.3/2-16-2016-00001

ORFK - - 2017.01.01 2018.12.31



A projektmegvalósítás időszaka 
lezárult. A projekt zárása 
folyamatban van.

Ütemterv szerint lebonyolított 
képzések: pszichológusok 
továbbképzése, ismeretfenntartó 
képzések (konfliktuskezelés), 
intézkedéstaktikai tréningek, 
FBŐ bemeneti képzések az őrzött 
szálláson dolgozó állomány 
részére. A projektben továbbá az 
idegenrendészeti vezetők képzése 
ütemezetten halad. A trénerek, 
képzési helyszínek kiválasztása 
megtörtént.

A projekt 
megvalósítá
s a 2018. 
május 
végén 
megtartott 
idegenrend
észeti 
szakmai 
fórummal 
sikeresen 
befejeződöt
t. Jelenleg a 
projekt 
pénzügyi 
zárása 
zajlik.

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés



A kisérleti határforgalmi eszköz 
próbaverzióját fogja a projekt 
tesztelni, többek között Tompa 
közúti határátkelőhelyen, 2018. 
IV. - 2019. I. negyedévében.

Magyarorsz
ág 
Rendőrsége 
részére 
igényelt 
támogatás 
összege: 
147 750 
euró

A projektben az első 18 hónapot 
a konzorcium sikerrel zárta, a 
jelentését a Bizottság felé 2018. 
08. 31-ig benyújtotta.

Magyarorsz
ág 
Rendőrsége 
részére 
igényelt 
támogatás 
összege: 61 
125 euró

Április 05-én lezajlott az 
eszközök átadás-átvétele, a 
projekt zárása folyamatban van.

Lezárult a 
projekt.

Az ORFK GF IFFO teljes 
személyi állománya és feladatai 
átkerültek 08.16-ával az 
IDOMSOFT Zrt.-hez. Ezek 
alapján szükséges az 
IDOMSOFT konzorciumi 
partnerként történő bevonása a 
projektbe ezért megkezdődött a 
TSZ legfrissebb módosításának 
előkészítése. Amint a változással 
kapcsolatos jogszabályokat 
jóváhagyják megküldhető lesz a 
TSZ módosítási kérelme az IH 
részére. A 2880 darab mobil 
beszerzése kapcsán megjelent az 
ajánlati felhívás hivatalosan 
09.24-én. Az ajánlattételi 
határidő 10.09. Szeptember 18-án 
POB ülésre került sor a BM-ben, 
ahol a TSZ legújabba 
módosításával kapcsolatos 
feladatokat vettük át.



A projekt 2018. 02. 28-án 
sikeresen zárult.

A projekt 2018. június 30-án 
sikeresen befejeződőtt.

A projekt keretében indított 
közbeszerzési eljárás értékelése 
lezárult. Szerződéskötés a 
szerverek és az okmány- és 
újjnyomatolvasók szállítására 
megtörtént, a kliens PC 
szerződéskötése KDB döntés 
miatt csúszik.

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

A projekt 
zárása van 
folyamatba
n.



Május 15-én megtartottuk au 
utolsó szakértői kerekasztal 
megbeszélést. Június 4-6- között 
Belgiumba utaztak a magyar 
szakértők tanulmányútra.

A projekt 
zárása van 
folyamatba
n.

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

A közbeszerzési eljárás 
megindult, 5 ajánlat érkezett, 
jelenleg az értékelésük zajlik.

 Az okmányszakértő összekötő-
tiszt folyamatosan végzi a 
vízumkérelmek kapcsán 
benyújtott dokumentumok 
vizsgálatát, elemzéseket, 
értékeléseket készít; 
augusztusban csoportos 
hamisítást fedett fel. 2018. július 
12-én az ORFK-n megtartotta 
féléves beszámolóját. A 
kapcsolatépítés érdekében is 
tevékenykedik: augusztus 10-én 
részt vett az EU delegáció által 
szervezett Helyi Schengeni 
Együttműködés ülésén. Az 
összekötő-tiszt a 2018. 
szeptember 19-21. közötti 
időszakra tervezett ankarai 
utazását megvalósította. A belga  
fél részére október végéig 
megküldendő szöveges és 
pénzügyi előrehaladási jelentés 
összeállítása folyamatban van.



Az osztrák vezető partner a 
pakisztáni fél részvételével 
megbeszélést szervezett a 
szeptember 5-7. közötti 
időszakra, amely azonban 
későbbi időpontra lett halasztva, 
mivel a pakisztáni fél jelezte, 
hogy nem tud részt venni a 
rendezvényen. A BM megküldte 
az önrész támogatási szerződést, 
amelyet pénzügyi ellenjegyzést és 
aláírást követően visszaküldünk.

Az I. eljárás 2. része (kliens PC) 
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.



2018. július 11-én került sor 
Brüsszelben a projekt első éves 
értékelő beszámolójára. Majd 
2018 szeptember 17-19. között 
Athénban a soron következő 
plenáris ülésre, melyen sor került 
a 2018. július 11-én 
megrendezett brüsszeli 
projektbeszámoló értékelés 
megvitatására, amely a bizottsági 
értékelők által kifogásolt eddigi 
projekt eredmények és 
fejlesztések áttekintésére és 
megoldási javaslatok 
kidolgozására irányult. A projekt 
hivatalos értékelése még nem 
érkezett meg, várhatóan 
szeptember végén kapja meg a 
konzorcium. 

A projektben a partnerek 
kezdeményezték, hogy a 
konzorciumvezető TEKVER-t a 
nem megfelelő projekt 
menedzsment miatt, a projektben 
konzorciumi partner CERTH 
vegye át. Hivatalos döntés még 
nem született. A projekt 
keretében elkészült 1-es számú 
robot prototípusok bemutatójára 
2018. október 2-3. között kerül 
sor Lisszabonban. 

A Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal elbírálta a hatáskörébe 
tartozó két közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó 
igénybejelentést és az ORFK 
saját hatáskörben történő 
megvalósításáról döntött. 



A közbeszerzési eljárás 
megindítása megtörtént, az 
ajánlati felhívás július 28-án 
megjelent.  Az eljárás során 
2018. augusztus 29. és 30. napján 
mindkét helyszínen bejárásra 
került sor, ahol jelentős 
érdeklődést tapasztaltunk a 
lehetséges ajánlattevők részéről. 
Az ajánlattételi határidő 2018. 
augusztus 30. 12:00 óra volt, 
azonban a gazdasági szereplők 
több alkalommal nyújtottak be 
kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérést, amelyek pontos, 
egyeztetett megválaszolása időt 
vett igénybe, továbbá a külföldi 
piaci szereplők kérése alapján 
szükséges volt az ajánlattételi 
határidő módosítása a 
dokumentáció lefordításának 
időigénye miatt is. Az új határidő 
2018. szeptember 25. 12:00 óra 
volt, amely határidőre két 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
Az ajánlatok értékelése 
megkezdődött.

A projekt keretében megtörtént 
az SQL szerverek leszállítása és 
átadás-átvétele július 5-én. A 
munkaállomás beszerzési 
eljárásának ajánlattételi 
határidejére augusztus 8-án volt. 
Az eredményhirdetés előtt a 
teljes dokumentáció ellenőrzésre 
megküldésre került a 
Belügyminisztérium felé. A 
SharePoint tanulmány elektronius 
formában elkészült, 
jóváhagyására kerül sor. A 
SharePoint licenszek beszerzését 
egybeszámítási kötelezettség nem 
terheli, a licenszek egyedi 
megrendelés útján kerülnek 
beszerzésre a KEF portárlól.


