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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
 Záró helyszíni ellenőrzés történt a Belügyminisztériumban 2017. október 04-én. Műszaki helyszíni ellenőrzésre került sor 2017. október 19-én az SZPI által külső műszaki 

szakértő bevonásával. -
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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

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.

-

3

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

 Záró helyszíni ellenőrzés történt a Belügyminisztériumban 2017. október 04-én. Műszaki helyszíni ellenőrzésre került sor 2017. október 19-én az SZPI által külső műszaki 
szakértő bevonásával. -

4 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. A 2017. 09.01.-én megtartott megbeszélésen jóváhagytuk az előzőleg átadott terveket. Vásárosnaményi 
Rendőrkapitányság tekintetében további tervezői feladatok vannak a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan. A módosított terveket és költségvetést még nem kaptuk meg.

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

2017. október 17.-én átutalásra került 40.000,- Ft a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint további 23.900,- Ft a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal részére a mélyfúrású kút vízjogi 
létesítési engedélyezési eljárásához kapcsolódóan. Építési engedélyezési eljárás során felmerült hiánypótlások teljesítése (eljárási ig. szolgáltatási díjak megfizetése, felhagyott állami közút kezelésével-, végleges forgalmi 

rend kialakításával kapcsolatos -és a vízjogi eng. köteles munkákkal kapcsolatos nyilatkozatok). Kiviteli terv közlekedési, épületgépészeti, épületvillamos szakági munkarészeinek tervegyeztetéseire került sor. 
Helyszínbejárás, szakmai egyeztetés 2017.10.17-én a Felelős Hatósággal és az ORFK-val. Az augusztus-szeptember hónapra vonatkozó Projekt Előrehaladási Jelentés 2017. október 10-én benyújtásra került. A Felelős 

Hatóság részére 2. számú módosítási igénybejelentő kerül benyújtásra az „Első készlet” alapján beszerzendő plusz eszközökre vonatkozóan. A nyilvánosság biztosításhoz szükséges láthatósági elemek beszerzésével 
kapcsolatban az árajánlat kérés elkészült, mellyel kapcsolatos beszerzési igény a mai nap folyamán bejelentésre kerül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal honlapján jóváhagyás céljából.

Építési engedélyt a HM, a mélyfúrású ivóvízkútra a vízjogi létesítési engedélyt a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megadta. A csapadékvíz és szennyvíz-elhelyezés építményeinek vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárása során felmerült hiánypótlások teljesítése. Tervező a kiviteli tervdokumentációt és költségvetést elektronikus úton megküldte a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítéséhez. Az 

építéssel érintett ingatlan villamosenergia ellátásának műszaki-gazdasági feltételeiről kiadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató
(ajánlat) megújítását megkértük az E.O.N Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től. Az elektromos hálózat építéssel kapcsolatban szakmai tájékoztatást kértünk a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóságtól és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól. Határrendészeti Szolgálat szervezésében a Beregsurány Határrendészeti Kirendeltségen szakmai egyeztetésre került sor az Ukrán féllel 2017. november 28-án. 
Ennek keretében ismertettük a létesítendő határátkelőhely építményeit. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság helyszíni ellenőrzést tartott 2017. november 15. napján.

A Régió Terv Kft-vel . a tervellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2017. november 17. napján létrejött nettó: 1.590.000.-Ft összegben. 
A Perfektum Mérnöki Kft-vel a műszaki ellenőri feladatok elvégzésre vonatkozó megbízási szerződés 2017. november 16. napján létrejött nettó: 2.980.000.-Ft összegben.

A nyilvánosság biztosításához szükséges eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlat kérés és azok értékelése megtörtént. Felelős Hatóság jóváhagyásával a szerződéskötés folyamatban van.
A Felelős Hatóság részére 2017.11.29-én benyújtottuk a „Nagyhódos közúti határátkelőhely kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak előzetes ellenőrzésre vonatkozó 

hiánypótlási felszólításban bekért dokumentumokat.
A Felelős Hatóság 2017.11.30-án megküldte jóváhagyását  az „Első készlet” alapján beszerzendő plusz eszközökre vonatkozóan.

2017. november 9.-én átutalásra került 200.000,- Ft a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint további 25.000,- Ft a Sz-Sz-B M. Kormányhivatal részére a csapadékvíz elvezetése és 
szennyvízelvezetés-tisztítás vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan. A határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület adásvételével kapcsolatosan 2017. november 20.-án átutalásra került a Bákonyi 

Ügyvédi Iroda részére 571.500,- Ft az ügyvédi díjak ellentételezésével kapcsolatban, igaz ez a költség a projektben nem számolható el.
A „Nagyhódos közúti határátkelőhely kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás a Felelős Hatóság 2017. december 20-án megküldött véleményezése alapján indítható. Az összefoglaló 

tájékoztatás 2017. december 28-án megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére.
A projektben a kivitelezésre tervezett költség bruttó 579.615.528,- Ft, a tervező által készített árazott költségvetés alapján a kivitelezés költsége bruttó 787.765.879,- Ft, ami jelentősen meghaladja a rendelkezésünkre álló 

forrást. A plusz költség biztosításának érdekében felvettük a kapcsolatot az ORFK-val és kértük, hogy nyilatkozzanak a fedezet rendelkezésére állásával kapcsolatban. Az ORFK tájékoztatása alapján a nyertes ajánlat 
ismeretében a hiányzó fedezetet az ORFK a Belügyminisztérium bevonásával biztosítani fogja.  

A kiviteli tervek elektronikus formában átadásra kerültek tervellenőrzésre a Régió Terv Kft. részére 2017. december 01. napján.
A Régió Terv Kft. az engedélyes és kiviteli tervek ellenőrzési jelentését elektronikus formában 2017. december 15-én, majd 2017. december 20-án eredetben is átadta részünkre. 

Az október-november hónapra vonatkozó Projekt Előrehaladási Jelentés 2017. december 08-án benyújtásra került a BAMIR rendszerben.
Az Altamira Grafikai Stúdió és Reklámügynökség Kft-vel a láthatósági elemek biztosítására a szerződés 2017. december 21. napján került megkötésre.

A projekt megvalósítási határidejének hosszabbítására vonatkozóan 3. számú módosítási igénybejelentő került benyújtásra a Felelős Hatóság részére 2017. december 15.-én, melyben kértük a projekt határidejének 2018. 
november 30-ig történő meghosszabbítását.

2017. július hónapban a projekttel kapcsolatosan pénzügyi teljesítés nem történt. A Perfektum Mérnöki Kft. részére 
történő szállítói előleg kifizetése folyamatban van. 2017. augusztus 2-án átutalásra került - a BM részéről - a Perfektum 

Mérnöki Kft. részére a már korábban benyújtott szállítói előleg 1.677.035,- Ft értékben. 2017. augusztus 18-án 
átutalásra került a Bákonyi Ügyvédi Iroda részére a tervezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja, az 
általuk benyújtott 659.384,- Ft értékű számla értékében. 2017. szeptember hónapban a projekttel kapcsolatosan olyan 

kifizetés nem történt, amit projekt terhére elszámolható lenne. Viszont a határátkelőhely létesítéséhez szükséges 
földterület adásvételével kapcsolatosan kifizetésre került a földhivatali eljárási díj 46.200,- Ft értékben 2017. 09. 08.-

án, továbbá 2017. 09. 20.-án átutalásra került az eladók részére összesen 2.135.000,- Ft a földterület adásvételi 
szerződése alapján. A projekttel kapcsolatosan a BM részéről 2017. 09. 27.-én átutalásra került 352.944.836,- Ft az 
ÁSZF új 10.2.10.2 pontja alapján igényelt kiegészítő támogatási előleg a támogatási szerződés módosítása szerint. 

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Partner/ együttműködő 
szervezetek

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

 A finanszírozás forrása  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


