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

1.

2.

3.

4.

A projekt megnevezése

BBA-5.1.2/6-2018-00007
Védőbástya - 2018
BBA-5.1.2/6-2018-00008
A szervezett bűnözés elleni
integrált fellépés
képességfejlesztése a KR
NNI-nél
BBA-5.1.2/6-2018-00010
Eszközfejlesztés a
környezeti bűnözés elleni
fellépés területén
BBA-5.1.4/6-2018-00001
Elemző és műveleti
kapacitás fejlesztése a
párhuzamos pénzügyi
nyomozások elősegítésére

A finanszírozás forrása
(Ft)

Szakértő(k)
Twinning

A projektmegvalósítás
időtartama

elnyert támogatás

önrész

A támogatás forrásának megjelölése
(alap,előirányzat, nemzetközi
megállapodás, operatív program stb.)

Felderítő eszközök vásárlása a határon átnyúló kábítószerkereskedelem és embercsempész bűncselekmények hatékonyabb felderítése
céljából.

61 629 118 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.06.01

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály Bűnszervezetek Elleni Osztály műveleti reagáló képességének
fejlesztése technikai eszközök beszerzése által, mellyel a jelenlegi képességek hatékonyságának növelése, valamint új képességek
kialakítása válik lehetővé a rendelkezésre álló humán erőforrásokra támaszkodva.

77 201 128 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

A világszinten prioritásként kezelt, a szervezett bűnözői körök által elkövetett környezetkárosító cselekményekkel szembeni
hatékonyabb fellépés érdekében szükséges a rendőrség erre a feladatra kijelölt egységének eszközparkjának fejlesztése.

46 130 573 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal elemző, és műveleti kapacitásainak bővítésével a
büntetőeljárások (előkészítő eljárások, nyomozások) hatékonyságának, valamint a szervezett bűnözői csoportok sikeres felszámolási
mutatóinak javítása, végső soron pedig a felderített vagyon nagyságának számottevő növelése.

85 470 171 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály és alegységei speciális felderítési, nyomozati, IT
technikai és forenzikus eszközparkjának, informatikai rendszereinek, valamint szoftverállományának fejlesztése, a főosztály
nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemből fakadó feladatainak megfelelő ellátása érdekében.

106 634 394 Ft

-

Belső Biztonság Alap

A projekt célja

Megvalósító szervezet

Partner/ együttműködő
szervezetek

Megvalósítás helyzete

Megjegyzés

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

2019.06.01

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

-

2019.05.15

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

-

-

2019.02.01

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.08.01

2022.05.31

megvalósítás alatt

-

projektek
száma

kezdő időpont

záró időpont

5.

BBA-5.1.2/6-2018-00006
VADER

6.

BBA-5.2.1/10-2019-00005
A bűnügyi szakterületek humán kapacitásainak fejlesztése, a külföldi társszervek hatóságaival történő együttműködés fejlesztése,
A súlyos és szervezett
szakértői ismeretek bővítése, külföldi társszervek módszereinek megismerése, és a szakmai kapcsolatok fejlesztése kiutazásokon és
bűnözés elleni bűnügyi
vendégfogadásokon keresztül.
együttműködés fejlesztése

214 647 759 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.01.01

2022.12.31

megvalósítás alatt

-

7.

BBA-5.3.3/10-2019-00004
Szakmai képzések a
Készenléti Rendőrség szervezeti egységeinek szakmai továbbképzése, az EMPACT prioritások mentén.
szervezett bűnözés ellen

74 666 258 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2020.07.01

2022.12.31

megvalósítás alatt

-

17 598 566 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2020.05.01

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

A szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények megelőzéséhez, megszakításához, felderítéséhez új, innovatív mobil
laboratóriumok beszerzése.

127 468 699 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.08.01

2022.08.31

megvalósítás alatt

-

A nemzetközi szervezett bűnözéshez köthető illegális migráció, kábítószer bűnözés, emberkereskedelem, illegális
fegyverkereskedelem, kiberbűnözés és környezeti bűnözés ellen küzdő szakegységek Törökország releváns hatóságaival történő
együttműködésének fejlesztése, szakértői ismereteinek bővítése és a szakmai kapcsolatok fejlesztése.

21 470 403 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.01.01

2022.12.31

megvalósítás alatt

-

Szakmai képzések lebonyolítása, a nyomozások felügyeletét ellátó VVH-t megkereső ügyészek, megyei szakirányítók, vonaltartók,
súlyos és szervezett bűnözéssel foglalkozó nyomozók körében. Tapasztalatcserék megszervezése, NAV munkatársainak képzése, az
információk, a legjobb gyakorlati megoldások közös kialakítása érdekében.

36 662 085 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2018.03.01.

2022.03.31

megvalósítás alatt

-

8.

9.

10.

11.

A személyvédelmi, és a bűnügyi helyszínelői állomány kémiai, biológiai, radioaktív, nukleáris anyagok (CBRN) jelentette veszélyek
BBA-6.3.2/10-2019-00002 elleni védelmi és reagálási kapacitásainak kiépítése. A hiányzó kapacitások megteremtésével a kiképzett személyek képes lesznek a
CBRN tudatossági képzés CBRN veszélyek detektálására és az azokra történő reagálásra.
BBA-5.1.2/6-2018-00005
EMPACT prioritású
bűncselekmény-helyszínen
dolgozó egységek
azonnalos technikai
támogatása
BBA-5.2.1/6-2018-00001
Szervezett bűnözés elleni
bűnügyi együttműködés
fejlesztése a török
rendvédelmi szerveknél
BBA-5.3.3/3-2017-00004
Kompetencia-fejlesztés,
szakmai képzések
lebonyolítása

12.

BBA-6.3.1/19-2021-00001
A projekt célja képzési kapacitás növelése és az elsődleges CBRN-E reagáló flotta gépjárműveinek szakszerű tárolása érdekében egy
„Közép-európai CBRN-E
könnyűszerkezetes épület építése, egy meglévő garázsépület felújítása, amely oktatási céloknak megfelel valamint egy nemzetközi
kiképző központ
kapcsolattartást elősegítő video-konferencia rendszer beszerzése.
továbbfejlesztése”

193 586 543 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2021.05.01

2022.12.31

megvalósítás alatt

-

13.

BBA-5.2.1/18-2021-00001
„Magyar rendőri
A határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folyó kétoldalú szakmai együttműködés további erősítésének
összekötőtiszt kihelyezése céljából magyar rendőri összekötőtiszt kihelyezése Törökországba.
Törökországba„

106 824 960 Ft

-

Belső Biztonság Alap

Készenléti Rendőrség

-

-

2021.01.01

2022.12.31

megvalósítás alatt

-

14.

815310 — CERBERUS —
ISFP-2017-AG-PROTECT
“Közép-európai CBRN-E/ A CERBERUS projekt olyan elsődlegesen reagáló egység létrehozása amely vegyi, biológiai, radioaktív és nukleáris (CBRN)
piszkos bomba elleni
anyagok, valamint ezek kombinációjából létrejövő piszkos bombák ellen képes hatékonyan fellépni.
elsődleges reagáló egység
létrehozása" (CERBERUS)

2 789 194 EUR

309 910 EUR

Internal Security Fund - Police

Készenléti Rendőrség

-

-

2018.12.01

2022.11.30

megvalósítás alatt

-

15.

861015 — EFFECT —
ISFP-2018-AG-PROTECT
“Haladó komplex
elsődleges beavatkozói
A CBRN-E/piszkos bomba elleni elsődleges beavatkozó egység felszereléseinek bővítése, kiképzésesüknek, ismereteinek szélesítése,
helyszínelő, robbanóanyag fokozása.
és CBRN képzések”
(EFFECT)

1 494 356 EUR

166 040 EUR

Internal Security Fund - Police

Készenléti Rendőrség

-

-

2019.11.01

2022.10.31

megvalósítás alatt

-

16.

869165 — AMBITUS —
Az AMBITUS elnevezésű projektben több ország rendvédelmi szervezete közötti együttműködése jön létre környezeti
ISFP-2018-AG-OC-ENV
bűncselekmények ellen. Ezen együttműködés keretében eszközbeszerzések és workshopok jönnek létre a résztvevő országok
Time has come to reverse
rendvédelmi szervezetei között.
the movement (AMBITUS)

14 070 EUR

1 563 EUR

Internal Security Fund - Police

Készenléti Rendőrség

-

-

2020.01.15

2022.01.14

megvalósítás alatt

-

17.

101038716 — EEODN
Trainings — ISFP-2020AG-IBA-EEODN
EEODN Trainings

155 844 EUR

17 316 EUR

Internal Security Fund - Police

Készenléti Rendőrség

-

-

2021.07.01

2023.06.30

megvalósítás alatt

-

Célja a tűzszerészek és a CBRN szakértők tudásának továbbfejlesztése.

