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

önrész

1. EUROSUR hazai elemeinek 

továbbfejlesztése

Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi 

Ügynöksége, a Frontex részére szükséges 

folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az 

EUROSUR ECN rendszerében közlendő 

adatokat a magyarországi határrendészeti 

nyilvántartásokból kell összeállítani olyan 

formátumban és adattartalommal, amit az ECN 

rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított 

szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, 

összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése 

és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami 

nem felel meg a folyamatos, online, védett 

informatikai rendszeren történő küldési 

elvárásnak, valamint a szomszédos államok 

feltöltött adatainak elemzésére, a magyarországi 

határellenőrzési szolgálatok nemzetközi 

előrejelzések alapján történő támogatására.

796 345 995 Ft 0 Ft  Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-

2020-00001

ORFK NAV - 2020.07.01 2023.07.31 Az alábbi termékek beszerzése és átadás/átvétele 2022. 

december 31-ig végrehajtásra került:

- munkaállomások,

- arciváló mentő szoftverek,

- rendszerintegráció,

- kiszolgáló szerverek beszerzése,

- NOVA-LIMES szoftverfejlesztés.

Az informatikai eszközök és szerverlicencek 

közbeszerzési eljárásai bírálati szakaszban vannak, a 

hálózati eszközök közvetlen lehívása 2023. I. 

negyedévében kerül végrehajtásra.

Az Üzembiztonsági Szabályzat elkészítése 

megkezdődött.

 A korábbi BBA-2.1.2/6-2018-00001 számú, "EUROSUR 

hazai elemeinek továbbfejlesztése" című projekt nem 

valósult meg a megvalósítási idő alatt felmerült EU-s 

végrehajtási-rendeletváltozás miatt.

2. EEODN Trainings - Tűzszerész 

képzések

A program célja, hogy megerősítse az EEODN 

(tűzszerész képzések) által támogatott 

tevékenységeket a CBRN és a robbanóanyagok 

területein, annak érdekében, hogy az uniós 

tagországok illetékes hatóságainál, a különböző 

fenyegetettségekkel és új módszerekkel 

foglalkozó tűzszerészek és CBRN szakértők 

szaktudását, képességeit továbbfejlessze.

58 262 570 Ft 2 922 816 Ft Internal Security Fund ORFK Készenléti Rendőrség - 2021.07.01 2023.06.30 Az 1-es munkacsomagba tartozó nyitóülésre 2022.09.19-

20. között került sor Hágában. A megvalósítás 

késedelme a Covid járvány, a beszerzési nehézségek, a 

német és holland partner kilépése miatt következett be. 

A projektben jelenleg a konzorciumvezető a támogatási 

megállapodás módosítását hajtja végre.

A projekt végehajtási időszaka a javaslat szerint 2023. 

december 31-ig meghosszabbodik.

3.  Silk Road ,,Selyemút"  A projekt 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 - Police - Union 

Actions

ORFK Osztrák 

Belügyminisztérium 

Bűnügyi Hírszerzési 

Szolgálat 

Embercsempészet és 

Emberkereskedelem 

Elleni Egysége, Bulgária 

(GDCOC), Interpol

 2018.01.01  2022. 06.30.  A végrehajtás lezárult. Az Európai Bizottság több Támogatási Szerződés módosítási 

kérelmet is jóváhagyott, amelyeket az osztrák vezető partner 

a költségvetési sorok átcsoportosításával, valamint a 

járványhelyzettel indokolt. A projekt végrehajtási 

időtartamát végül 2021. december 20-án a Bizottság 54 

hónapra hosszabbította, 2022. június 30-ig. 

4. ,,Schengen Akcióterv kidolgozása" A twinning projekt célja az, hogy elősegítse  

Szerbia Európai Unióhoz történő csatlakozása 

feltételeinek biztosítását, valamint  a 

jogszabályi, műszaki, adminisztrtatív és 

intézményi követelményeknek  történő 

megfelelését a schengeni vívmányok területén

80 000 000 Ft 0 Ft Twinning program  ORFK Litván 

Belügyminisztérium

 2018.10.01 2021.12.20  A végrehajtás lezárult. A tevékenységek végrehajtását a járványhelyzet miatt 2020. 

április 1-től felfüggesztették, majd a Központi  Pénzügyi és 

Szerződéskötő Egység (CFCU) 2021. február 1-től 

megszüntette a projekt felfüggesztését. Az Európai Bizottság 

engedélyezte a twinning projektek online formában történő  

végrehajtását. A tevékenységek  részben online formában, 

részben helyszíni részvétellel valósultak meg. A projekt 

végrehajtási időtartamát - a felfüggesztés miatti időveszteség 

pótlásaként - 2021. december 20-ig meghosszabbították. A 

pénzügyi zárás 2022. március 20-án fejeződött be.

5. Forenzikus technikai eszközök 

beszerzése

A projekt keretében a határon átnyúló szervezett 

bűnözés elleni eredményes harc feltételét 

jelentő új eszközök (6 db kézi felhasználásra 

alkalmas kézi kábítőszer elemző eszköz, 

valamint 6 db szakértői adatmentő eszköz és 

hozzá kapcsolható 6 db nagyteljesítményű 

laptop) beszerzésére kerül sor.

138 383 901 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.3/19-

2021-00001

ORFK - - 2021.06.01 2023.06.30 A 6 db kézi kábítószer analizáló eszköz beszerzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. Az 

eszköz rendszeresítését követően megkezdődhet a 

szerződés teljesítése.

A 6 db szakértői adatmentő eszköz vonatkozásában a 

közbeszerzési eljárás jelenleg bírálati szakaszban tart.

A 6 db laptop közvetlen lehívása 2023. I. negyedévében 

kerül végrehajtásra.

6. Kübekháza-Rábé közúti 

határátkelőhely létesítése

A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé 

közötti közúti határátkelőhely létesítése a 

projekt célja. A megvalósítási helyszín 

kijelölését, a szükséges földterület 

megvásárlását követően a tervdokumentációk 

elkészülnek, majd megépülnek a létesítmények. 

A beruházás mellett a határátkelőhely 

működéséhez szükséges eszközök is 

beszerzésre kerülnek.

1 075 844 846 Ft 493 837 631 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2018.02.01 2023.05.31 Jelenleg a közúti határátkelőhely kivitelezési munkálatai 

zajlanak.

A kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó árazott 

költségvetésből megállapíthatóvá vált, hogy a projektben 

elnyert támogatás összege nem fedezi a kivitelezési munkák 

költségét, így többlettámogatási igény került benyújtásra a 

Felelős Hatóság felé. Ennek vonatkozásában az FH 

igazságügyi szakértő bevonását kezdeményezte, aki a részére 

megküldött dokumentációk és információk alapján jogosnak 

ítélte a kérelmünket. Ezt követően a 2022. augusztus 11-én 

megjelent 1395/2022. (VIII. 11.) Kormányhatározat alapján a 

Belügyminisztériummal kötött Támogatási Szerződés 

módosításra került, a projekt teljes költsége: 3 612 098 151 

Ft-ra módosult.

7. Röszke és Tompa 

határátkelőhelyek fejlesztése

Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa 

közúti határátkelőhely áteresztőképességének 

fejlesztése a schengeni vívmányok 

alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett 

ajánlásaival összhangban.

1 798 441 318 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00002

ORFK - - 2018.10.01 2023.12.31 A projektben jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció 

véglegesítése zajlik.

A tervezési fázis során felmerült akadályoztató tényezők 

miatt a projekt időbeni ütemezése felülvizsgálatra került és 

megállapíthatóvá vált, hogy a projekt befejezésére tervezett 

határidő végéig, azaz 2023. december 31-ig (amely dátum 

nem hosszabbítható) a projekt a kivitelezésre irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáig juthat el, a kivitelezési 

feladatok végrehajtása csak a 2021-2027-es programozási 

ciklus uniós forrásának terhére lehetséges. Erre való 

tekintettel módosítási igénybejelentő került benyújtásra a 

Felelős Hatóság felé. 

8. Záhony közúti határátkelőhely 

fejlesztésének tervezése

A projektben a Rendőrség vázlatterveket, 

építési engedélyezési terveket, kiviteli terveket 

kíván készíttetni, továbbá a szükséges 

engedélyek megszerzését követően a 

határátkelőhely kivitelezését kívánja 

megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló 

kialakítására jelenleg nem áll rendelkezésre 

telek a Rendőrség részére, az ingatlan 

megszerzésével kapcsolatos feladatok is a 

projekt részét képezik. A projekt lehetőséget 

nyújt a határátkelőhely áteresztőképességének 

növelésére, ezáltal az utasok kulturált 

határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális 

fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét 

csökkenthetik.

133 909 201 Ft 184 662 469 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-

2019-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2019.03.01 2023.12.31 A vázlattervek véglegesítése zajlik.  

9. A nyírbátori őrzött szállás 

felújítása

A projek célja a börtönszerű körülmények 

megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, 

korszerűsítése a CPT alapelvekkel 

összhangban.

2 332 070 148 Ft 0 Ft MMIA-3.1.6/8-2019-00001 ORFK Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Vármegyei Rendőr-

főkapitányság

 - 2019.07.01 2023.12.31 A kivitelezési munkák szerződésben foglalt része 

elkészült. Jelenleg a többletmunka teljesítése és az 

átadás-átvételi folyamatok megkezdése van folyamatban. 

A projekthez kapcsolódó egyéb beszerzések 

folyamatban vannak. A Szociális munkások 

foglalkoztatása folyamatos a projektben,

A projekt egyediségéből kifolyólag és tekintettel arra, hogy 

még nem volt hasonló őrzött szállás Magyarországon (még 

EU viszonylatban is kimagasló fejlesztést végzünk) számos 

többletmunka vált szükségessé, melyek előre nem voltak 

láthatóak a tervezés pillanatában. A többletmunkára 

vonatkozó kérelmünket a BM jóvágyta. A többletmunka 

kivitelezésére többletidő is szükségessé vált. A kivitelezés 

pótmunkával érintett részeinek befejezési határideje 

2023.03.31. napja. 

10. EES és kapcsolódó IT rendszerek 

fejlesztése a határigazgatás 

területén

Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-

Exit System, röviden EES) az Európai Unió 

egyik nagyméretű információs rendszere, 

amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a 

harmadik országbeli állampolgárok schengeni-

övezetbe történő belépésének és kilépésének 

vagy a beutazás esetleges megtagadásának 

adatait, továbbá automatizálja ezeket a 

folyamatokat. A projekt célja a Nemzeti 

Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer nevű 

új szakrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és 

implementálása.

1 464 661 433 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-

2019-00001

ORFK OIF –  2019.07.01 2023.12.31 Az Európai Unió bel- és Igazságügyi Miniszterek 

Tanácsának hatályos döntése alapján az EES bevezetésé 

2023. május 15-re módosul. Az ütemezésnek 

megfelelően az Egyedi Szolgáltatási Megállapodás 

5.számú módosításának előkészítése megtörtént. Az új 

ütemezésnek megfelelően a végteljesítési határidő 2023. 

09. 30-re módosul. A Vállalkozó a 

követelményspecifikációban meghatározott I.- II.- III. 

mérföldkövekhez kapcsolódó fejlesztési feladatokat 

elvégezte, a tesztelést megkezdte. 

EES I. - szoftverfejlesztés

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés

 projektek 

száma

 kezdő 

időpont

 záró időpont

 Szakértő(k) 

Twinning

 A projektmegvalósítás 

időtartama

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

 Sorszám  A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása
 A támogatás forrásának megjelölése 

(alap,előirányzat, nemzetközi 

megállapodás, operatív program stb.)

(Ft)

 elnyert támogatás

 Megvalósító 

szervezet
Partner/ együttműködő 

szervezetek



11. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó fejlesztések

A projekt célja az EES által előírt biometrikus 

adatok rögzítésére alkalmas technikai eszközök 

beszerzése.

4 447 794 247 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-

2019-00001

ORFK NISZ Zrt. – 2020.08.10 2023.12.31 70 db asztali okmányolvasó készülék szállítását 

2022.12.06-án teljesítette a vállalkozó.

70 db asztali ujjnyomatolvasó készülék 2023.01.26-án 

teljesítette a vállalkozó.

300 db EES adatrögzítésre alkalmas mobileszköz 

szállítására tervezetten 2023.03.08-án kerül sor.

170 db EES adatrögzítésre alkalmas kameratorony 

telepítését 2023.02.28-án készre jelentette a vállalkozó, 

az eszközök minőségi ellenőrzése megkezdőtött.

20 db EES adatrögzítésre alkalmas kioszk beszerzésére 

irányuló eljárásban Előzetes Piaci Konzultáció van 

folyamatban.

 EES II. - eszközbeszerzés

12. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó vezeték nélküli 

hálózat fejlesztése

A projekt célja az EES által előírt biometrikus 

adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, 

modern információbiztonsági követelményeknek 

megfelelő vezeték nélküli hálózat kialakítása az 

érintett 38 határátkelőhelyen.

4 161 054 295 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-

2020-00002

ORFK  – – 2020.05.01 2023.12.31 A vezeték nélküli hálózat alapkoncepciója 2022 

februárjában kitört orosz-ukrán háború következtében 

kialakult menekültválság következtében újratervezésre 

került. 2022 decemberében piackutatás zajlott, amelynek 

tapasztalatai - a Felelős Hatóság jóváhagyásával - 

beépítésre kerültek a műszaki leírásba. A 2022 

októberében megtett DMÜ-igénybejelentéssel 

kapcsolatban 2023 februárjában érkezett hiánypótlás és 

tisztázó kérdések megválaszolásra kerültek. A DMÜ 

mentességi engedély kiállítása után kerülhet sor a DKÜ 

Portálon történő igénybejelentésre. Folyamatban van a 

Támogatási Szerződés módosítása.

EES III. - hálózatfejlesztés

13. SIS II. NS.CP és kapcsolódó 

szakrendszerek továbbfejlesztése

Schengeni Információs Rendszer funkciójának 

módosulásával és fejlesztésével kapcsolatosan 

a módosítások és új funkciók felesztéének 

gyors és hatékony megvalósításaa NEBEK 

SIRENE Iroda,az ORFK illetve az OIF által 

használt nemzeti rendszerekkel.

83 026 901 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/15-2020-00001 ORFK BM NYHÁT, OIF, 

NEBEK

2020.10.01 2023.06.30 A SIS Recast II. éles indulása több tagállam és a 

központi fejlesztések csúszása miatt 2022. nov. 22. 

helyett 2023. március 07. napja. A szakrendszer 

fejlesztését a nyertes Vállalkozó elvégezte. A Könyir 

szakrendszer fejlesztői és az ORFK szakterülete az 

eu_LISA által meghatározott teszteket teljesítette. 

14. Kamerarendszer továbbfejlesztése 

a magyar-szerb határszakaszon

Magyarország – schengeni külső – szerbiai 

határszakaszán 2016. évben kiépített 

kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, 

mozgatható hőkamerák beszerzése, a meglévő 

kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák 

rendszerbe integrálása, valamint a rendszer 

elválaszthatatlan részét képező adattárolók és 

vezetési pontok fejlesztése

3 400 000 000 Ft 0 Ft BBA- 2.6.5/21-2020-00001 ORFK - - 2022.08.26 2023.06.30 A tervezett fejlesztésre irányuló beszerzési igény a 

2138/2022. Kormány határozat alapján jóváhagyásra 

került. A közbeszerzési eljárás előkészítése során az 

előzetes piaci konzultáció (EPK) 2022. november 15. 

napján eredményesen lezárult. az EKR rendszerveben 

2023. január 27-én a VBÜ Zrt. az eljárást közzétette. 

Eljárás azonosítója: EKR000080842023. Az ajánlattételi 

határidő 2023. 03. 12. 

16.

DELO

A kihelyezett okmány szakértők Magyarország 

Isztambuli Főkonzulátusán és Kairói 

Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol 

szakértői vizsgálat alá vonják a 

vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli 

ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, 

támogató dokumentumokat, továbbá segítséget 

nyújtanak a személyazonosság csalások, 

személycserék kiszűrésénél.

397 957 413 Ft 7 959 148 Ft BBA- 1.3.2/10-2019-00001 ORFK 2019.07.01 2023.12.31 2020.02.01. és 2022.12.31.közötti időszakban 1 fő 

okmányszakértő teljesít szolgálatot Magyarország

Isztambuli Főkonzulátusán. 2022.01.01-től 1 fő 

okmányszakértő teljesít szolgálatot Magyarország Kairói 

Nagykövetségén.

17. Terepjáró gépjárművek beszerzése Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a 

külső határra, a hatékony és folyamatos 

határőrizet megvalósítása érdekében.

335 013 187 Ft 6 159 525 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5/20-

2021-00001

ORFK 2021.09.01 2022.12.31 A projekt fizikai zárása megtörtént.

18. Migrációs összekötőtiszt 

kihelyezése észak-Macedóniába

Az összekötő tiszt kihelyezésével javul az 

együttműködés a fogadó féllel és az egyéb 

együttműködő szervezetekkel, egyszerűsödnek 

a

központi szervezési feladatok, hatékonyabbá 

válik a kihelyezett rendőri kontingens 

alkalmazása.

49 773 953 Ft 0 Ft BBA-2.5.1/22-2022-00001 ORFK 2022.02.01 2022.12.31 A projekt fizikai zárása megtörtént.

19. Török-magyar határrendészeti 

együttműködés

A projekt célja a meglévő nemzeti és 

nemzetközi jogi kereteken belül a rendészeti 

együttműködés továbbfejlesztése, különösen az

illegális migráció, az emberkereskedelem, az 

embercsempészés és az ezekhez kapcsolódó 

jogellenes cselekmények elleni küzdelem

terén folytatott együttműködés tekintetében, 

beleértve az államhatárok határátkelőhelyein 

folytatott tevékenységeket, valamint a

határőrizeti rend és rendszer felügyeletét.
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Hatóságtól. A tervezett zárás: 2023.12.31.


