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Az Érkerti lakótelep 
nagyvárosias 

lakókörnyezetének 
minőségi megújítása                           

ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
2012-0001

Nyíregyháza-Érkerti lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely 
helyet ad az ott üzemelő Érkerti Rendőrőrs felújítására, 

térfigyelő kamerák beszerzésére és üzemeltetésére, valamint 
bűnmegelőzési programok megvalósítására.

28 544 022 Ft 5 037 180 Ft ÉAOP-5.1.1/B

 Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Vezető Partner: 
Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
- 2012.12.28 2015.06.28  Az építési beruházás és a Soft elemek végrehajtása megvalósult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, de elszámoló igazolást még nem állított ki a pályázatkezelő szerv. A számlák ellenőrzése folyamatban van. 

A Közreműködő Szervezet 2016. május 18-án záró helyszíni ellenőrzést tartott. -
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Svájci-Magyar 
Együttműködési 

Program                         
SH/9/2/1                                                                              

Címe: 
Energiahatékonyság 

fejlesztése a 
Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 
és a Rendőrség 

épületeiben

A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott 
közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények 

megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő 
hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek 
korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a 

használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer 
infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági 

előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés 
érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és 

vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű 
biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.

330 182 409 Ft 0 Ft Svájci-Magyar Együttműködési Program

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Vezető Partner:            
Belügyminisztérium

- 2012.10.17 2015.08.27

Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak A Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 
2014.08.27-én az eddig elszámolt útiköltségeket ellenőrizte a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárásra 2014.09.24-

én került sor. Az elszámolt útiköltség, 41.227,- Ft 2014. október 13-án megérkezett a számlánkra. 2014. október 27-én a BM-ben projektnyitó rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos borítékbontás 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlattevők kiértesítése megtörtént. A szerződéskötés 

időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A hőségriadó miatt  a kivitelező késedelembe került. A kivitelezési munkálatok határidőre (2015.08.24.) történő befejezése 
nem történt meg. A műszaki átadás-átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.

2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19.997.000,-Ft összegről. A kifizetési kérelemben 
kért 19.997.000,- Ft  előleg  2015.05.06-án a számlánkra érkezett, melyet továbbutaltunk a vállalkozó részére, aki 

2015.05.08-án megkapta. Az I. részszámlára 2015.07.09-én 63.490.475,-Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 
2015.07.14-én továbbutaltunk a vállalkozó részére. A II. részszámlára kért 63.490.475,- Ft előleget a BM-től 
2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-én továbbutaltunk a Rózsaép Kft.-nek. A Rózsaép Kft. 3. sz. 

részszámlájára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41.978.368,- Ft-ot, az ORFK-tól 2015.10.21-én 8.814.012,- 
Ft-ot, melyet a Rózsaép Kft.-nek továbbutaltunk 2015.10.19-én. A végszámlára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én 

bruttó 62.401.359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsaép Kft.-nek továbbutaltunk.
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Magyarország-
Szlovákia-Románia-

Ukrajna ENPI Határon 
Átnyúló 

Együttműködési 
Program 2007-2013 

"Hatékony és 
Biztonságos határ 
Magyarország és 
Ukrajna között" 

HUSKROUA/LSP/003

Határátkelőhelyek áteresztőképességének növelése, a 
várakozási idő csökkentése 7 590 000 € 0 Ft ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Vezető Partner: Országos 
Rendőr-főkapitányság 

Partner 1: Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal               

Partner 2: Ukrajna Állami 
Határőrizeti Szolgálata 

Partner 3: Ukrajna Állami 
Vámszolgálata         

Partner 4: Ukrajna Állami 
Vámszolgálatának 

Kárpátaljai Vámszolgálata

- 2013.12.06 2017.12.31

Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képzések folyamatban vannak. A kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisában van. A kivitelezéshez kapcsolódó 
engedélyek beszerzése folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képzések tekintetében. A Beregsurányi Kamionterminál 

kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok értékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás 
előkészítői fázisban van. 2016. június 3-án megkaptuk a Felelős Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmünket, melyben az ukrán nyelvi képzés létszámát növeltük 7-ről 8 főre, mely költségátcsoportosítást is 
vont maga után. A kamionterminál kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a borítékbontás megtörtént. Az eljárás eredménytelen lett, jelenleg a vitarendezés zajlik. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére 

vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabecsi Fülkecsere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A láthatósági elemek beszerzésre kerültek.  Jelenleg a Záhonyi KKSZH személyi 
állományának kiválasztása zajlik. 2016.07.18-án megtörtént a nyertes kivitelezővel, a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel a szerződés megkötése, illetve a munkaterület átadása. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó 

beszerzési eljárás lefolytatása befejeződött. A nyertes kivitelezővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a szerződés megkötése 2016.08.25. napján megtörtént. A munkaterület átadásra került 2016.08.30-án. A Tiszabecsi 
Fülkecsere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntési javaslata elkészült. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az SZPI részére átírat került 

megküldésre, hogy egy érvényes ajánlat érkezett az MRFK részére. A kérdés, hogy ez elegendő-e, mivel a beszerzés tárgya speciális, és a lehetséges ajánlattevők jelentősen korlátozott számban vannak jelen a 
piacon, továbbá a szerződés megköthető-e azzal az egy érvényes ajánlattevővel. Tiszabecs fülkecsere kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés 2016.09.21. napján megtörtént az Alvida Kft-vel, kivitelező részére a 

munkaterület átadásra került. Beregsurány kamionterminál építése folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően 30%-os készültségi állapotban van. SZPI részére Beregsurány kamionterminál kivitelezésére 
vonatkozó műszaki tartalom változásbejelentés került benyújtásra 2016.09.30. dátummal. Záhony KKSZH kivitelezése folyamatban van. A Megrendelő részéről pótmunka igény merült fel előre nem látható 
beázás miatt. Az Ukrány nyelvi képzés lebonyolítására a szerződés megkötésre került 2016.09.22-én a Big-Ben Nyelviskolával. Záhony KKSZH műszaki átadása megtörtént 2016. október 15-én. Tiszabecs 

fülkecsere kivitelezése folyamatban van. Az alépítményi munkák elkészültek, a villanyszerelési munkák és a fülkék gyártása van folyamatban. Beregsurány kivitelezése 90% készültségi állapotban van. 
Tiszabecsen a fülkék összeszerelése, illetve az elektromos kábelezés megtörtént. Beregsurány kamionterminál  kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2016. december 14. A műszaki 
átadás-átvétel befejezése 2016. december 20. napján történt meg. A 400 órás ukrán nyelvi képzés a Záhony KKSZH személyi állománya részérezére (8 fő)  2016. december 13-án befejeződött. Azt követően 2016. 
december 14-15-ig két napos ügyviteli képzésen vettek részt.Tiszabecs közúti határátkelőhelyen útlevélkezelő fülkék kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvétel 2016. december 19.-én megkezdődött, melynek 

szerződés szerinti időtartam 30 nap. Az alábbi határellenőrzési technikai eszközök beszerzése történt meg: mikrokamerás endoszkóp (5 db), digitális fényképezőgép (10 db), félprofesszionális 
digitalizáló+nagyteljesítményű számítógép (3 db), kézi okmányvizsgáló (32 db). Záhony KHSZ ünnepélyes átadása 2017. január 25.-én megtörtént. Tiszabecs fülkecsere szerződés végteljesítés tényleges időpontja 
2017. január 16.-án volt, melyet kivitelező teljesített. Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőr hibákat jelzett, mellyel kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivitelezővel, 

műszaki ellenőrrel. Időpontja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközigény merült fel. Az ORFK részére megküldésre kerültek, milyen további 
eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá fedezet. Költség sorok közötti átcsoportosításról az átirat megküldésre került az ORFK részére. 
Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán felmerült hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatosan Beregsurány kamionterminál esetében 2017. február 21.-én helyszíni bejárás történt. Térfigyelő kamerák, 

riasztó rendszer zónakiosztása, védőtetők szerkezeti megerősítése merült fel problémaként. A használatbavételi engedélyt csak a védőtető kijavítása után lehet megkérni.

2016. júniusában kifizetett összeg: 478.400,- Ft. 2016.08.02-án a Constreal Mérnöki Irodának 10.033.000,- Ft-ot, 
2016.08.03-án Nagymarczi Lászlónak 538.510,- Ft-ot, 2016.08.04-én  a Harmónia Trade Kft.-nek 150.000,- Ft-ot, 

2016.08.17-én  a Mikola Ügyvédi Irodának 838.000,- Ft-ot utaltunk. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.09.20-án a KE-
VÍZ 21 Zrt. részére kifizettünk 371.533,5 EUR-ot, azaz 114.900.450,- Ft-ot,  2016.09.23-án a NAV-nak befizettük az 
ÁFÁ-t, 31.023.000,- Ft-ot, 2016.09.29-én kifizettünk a Mikola Ügyvédi Irodának 254.000,- Ft-ot. Kifizetési kérelem 
nem volt. 2016.10.07-én a JD BAU 2014. Kft.-nek kifizettünk 15.052,03 eurót, azaz 4.647.013,- Ft előleget. 2016. 
november 08-án a Hungaroprint Kft.-nek 243.345,- Ft-ot, Perger Imrének 233.680,- Ft-ot, 2016. november 02-án a 

Mikola Ügyvédi Irodának 588.000,- Ft-ot, 2016. november 24-én a Media Markt-nak 612.975,- Ft-ot, 2016. november 
28-án a Tempus-Team Bt.-nek 11.000,- Ft-ot, az Expert Kereskedőház Kft.-nek 128.000,- Ft-ot, 2016. november 11-én 

a Konzol Plusz Kft.-nek 60.512,67 eurót azaz 18.487.831,- Ft-ot, 2016. november 21-én a Gótika Stúdió Építészeti 
Szolg. Kft.-nek 2.540,- eurót, azaz 793.648,- Ft-ot, 2016. november 28-án a KE-VÍZ 21 Zrt.-nek 371.533,5 eurót, azaz 

114.859.582,- Ft-ot fizettünk ki. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.12.20-án kifizettünk a Tiszaplaszt-90 Kft.-nek 
61.580,- Ft-ot, a Raktech Kft.-nek 131.968,- Ft-ot, 2016.12.15-én kifizettünk a Tactical Kft.-nek 14.224,- Ft-ot, az 
Audaxtrade 2000 Kft.-nek 314.700,- Ft-ot, a Szoll-Lux Kft.-nek 99.970,- Ft-ot, 2016.12.27-én a Sharp Electronics 

GMBH-nak 2.687.670,- Ft-ot, a Masina Gépgyártó Kft.-nek 165.933,- Ft-ot, 2016.12.28-án kifizettünk a  Bereg-Y Kft.-
nek 150.000,- Ft-ot, a Jungheinrich Hungária Kft.-nek 142.240,- Ft-ot, 2016.12.29-én kifizettünk a Harmónia 91 Kft.-
nek 5.778.500,- Ft-ot, a Scorpió Kft.-nek 22.276.689,- Ft-ot, a Duna-Lift Szervíz Kft.-nek 6.599.987,- Ft-ot.  A KE-
VÍZ 21 Zrt.-nek decemberben kifizetésre került 1.630.157,25 Euró azaz 505.948.609,- Ft, a Big-Ben Nyelviskolának 

8.509 euró, azaz 2.728.836,- Ft, 2016. december 29-én szintén kifizetésre került a Köves és Forcon Kft.-nek 682.646,- 
Ft, a Hunitech Trade Kft.-nek 489.204,- Ft, a Mikola Ügyvédi Irodának 969.000,- Ft, a Creatix Hungary Kft.-nek 

74.295,- Ft. Áfát befizettünk 92.770.000,- Ft-ot, készpénzes vásárlás történt 166.990,- Ft értékben. 2017. januárban a 
Mikola Ügyvédi Irodának 381.000,- Ft-ot fizettünk ki, valamint befizettünk 85.708.000,- Ft Áfát. 2017. februárban 

kifizetésre került a JD Bau 2014. Kft.-nek 41.823.107,- Ft, a Bufa Kft.-nek  7.873.973,- Ft, a Mikola Ügyvédi 
Irodának 588.000,- Ft, a Sharp Electronics GMBH-nak 135.866,- Ft, a Freedom-Tech Informatikai Kft.-nek 4.094.137,- 

Ft, a Scorpio Kft.-nek 2.504.643,- Ft, a Media Markt-nak 2.003.989,- Ft. 2017. áprilisban kifizetésre került a 
Körmendi és Révész Kft.-nek 310.800,- Ft, a Pro-M Zrt.-nek 1.721.216,- Ft.

4

Svájci-Magyar 
Együttműködési 

Program                         
SH/9/2/1                                                                              

Címe: 
Energiahatékonyság 

fejlesztése a 
Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 
és a Rendőrség 

épületeiben

A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott 
közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények 

megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő 
hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek 
korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a 

használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer 
infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági 

előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés 
érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és 

vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű 
biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.

6.787.799 CHF 0 Ft Svájci-Magyar Együttműködési Program

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Vezető Partner:            
Belügyminisztérium

- 2012.10.17 2018.04.30

A tervezőre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztásra került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STÚDIÓ Kft., mellyel a szerződés megkötésre került 2015. december 09. napján. A 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-án a borítékbontás megtörtént. Folyamatban van a Széchenyi Programiroda által a közbeszerzés során 

keletkezett dokumentumok ellenőrzése. Hiánypótlások folyamatban. A nyertes ajánlattevőre vonatkozó döntési javaslatot a Belügyminisztérium elkészítette. Szerződéskötés várható időpontja: 2016.09.12. A 
nyertes ajánlattevővel, a Konzol-Plusz Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó szerződés 2016.09.21-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2016.09.22-én megtörtént. A kivitelezési munkák 50%-os készültségi 

állapotban vannak. Tető cserére biztosít az ORFK nettó 21 millió Ft-ot. A tetőcsere után lehet készre befejezni az energetikai korszerűsítést. Az átadási határidőt befolyásolja. Szerződésmódosítást 
kezdeményeztünk a Belügyminisztériumnál 2017. március 31-re. Tetőcserére építési engedély kérelem benyújtásra került. Az eljárás megindulásának a napja: 2016.12.29. Hiánypótlás megtörtént. Hatóság 2017. 

január 23.-án helyszíni szemlét tart. Szerződésmódosítás folyamatban van. Jogszabályváltozás miatt az építési engedélyt visszavontuk, melyre engedélyező építési hatóság az eljárást megszüntette. Jelenleg 
kivitelező a tető faanyagának szabását, láng-és gombamentesítését végzi. A kivitelező a tetőszerkezet - szaruállások, lécezés, fóliázás - építését elkészítette. A cserépfedés anyaga leszállításra került a helyszínre. A 

tetőhéjazat kivitelezése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, 2017. március 21.-én Kivitelező készre jelentette, hiánymentesen elkészült, üzemelésre átadta. Műszaki átadás időpontja 2017. 
március 31.-e volt.

2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5.334.000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlánkra 
utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART Stúdió Kft. részére továbbutaltuk 2016.07.26-án. 2016.09.27-én előlegkérő lett 
benyújtva a BM felé 12.005.982,- Ft értékben, melyet 2016.10.04-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a Konzol-
Plusz Kft.-nek továbbutaltuk 2016.10.05-én. 2016. november 24-én előlegkérő lett benyújtva a BM felé a kivitelezés 

1. részszámla kifizetéséhez 75.157.449,- Ft értékben, melyet 2016. december 07-én a számlánkra utaltak, amit 
2016.12.09-én továbbutaltunk a Konzol Plusz Kft. részére. 2017. április 20-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM 

felé a végszámla 32.896.392,- Ft kifizetéséhez, az összeget 2017. május 03-án utalták a számlánkra, melyet 2017. 
május 15-én utaltunk tovább a Konzol-Plusz Kft. felé.

5 KEHOP-5.2.2-16-2016-
00099

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
épületeinek energetikai fejlesztése 902 200 000 Ft - KEHOP-5.2.2

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Vezető Partner:      
Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Kft.

- 2017.04.30 2018.01.30
Projektfejlesztés. A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra kerülnek. A projekt dokumentáció benyújásra kerül, a projekt tervezetten 2017.04.30. napjával a 
megvalósítás szakaszába léphet. A kiviteli tervek még nem készültek el, így nem látjuk biztosítva a mérföldkövek megvalósulásának időpontját. Tervezők a megvalósítás helyszínét 2017. március 22-23. napján 

megtekintették. A rendelkezésre álló terveket 2017. április 4-én a tervezőknek átadtuk. Tervezési szerződést nem ismerjük, így a határidőkről nincs tudomásunk.
Támogatási szerződésben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2018.01.30.
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BBA-2.6.1 Belső 
Biztonsági Alap 

Határátkelőhelyek 
kialakítása, bővítése, 

továbbfejlesztése

Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és kivitelezése

441.797.400,- Ft (A 
BBA Alapból 

331.348.050,- Ft, 
Belügyminisztérium 

által hazai 
társfinanszírozásként 

110.449.350,- Ft)

277 602 295 Ft BBA-2.6.1 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Rendőr-
főkapitányság

Együttműködő szervezet: 
Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal
- 2015.10.01 2018.06.30 A tervező kiválasztása és szerződéskötése 2017. június 13-án megtörtént. A nyertes tervező a Perfektum Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság lett. -

 A projektmegvalósítás 
időtartama  Megvalósítás helyzete  Megjegyzés(Ft)

 elnyert támogatás  projektek 
száma

 kezdő 
időpont

 záró 
időpont

 A támogatás forrásának megjelölése 
(alap,előirányzat, nemzetközi 

megállapodás, operatív program stb.)

 Megvalósító 
szervezet

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Partner/ együttműködő 
szervezetek

 Szakértő(k) 
Twinning Sorszám  A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása


