
 

21/2009. (OT 12.) ORFK utasítás 

a Rendőrségi Külső Határok Alap Támogatás Program megvalósítására 

Szám: 21/2009. 

A Rendőrségi Külső Határok Alap Támogatás Program (a továbbiakban: KHA Program) hosszú- és rövidtávú 

programjai megvalósítása feladatainak végrehajtására kiadom az alábbi 

utasítást: 

1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Repülőtéri Rendőr 

Igazgatóságra, valamint a Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

és Zala Megyei Rendőr-főkapitányságokra, továbbá ezen megyei rendőr-főkapitányságok alárendeltségébe tartozó 

határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: a KHA Program megvalósításában érintett központi, területi 

és helyi szervek) terjed ki. 

2. Az utasításban foglaltak kiterjednek a KHA Program megvalósításának feladataira, valamint a KHA Program 

hosszútávú megvalósításának és fenntarthatóságának utánkövetésére. Az utánkövetés időtartama az utolsó éves 

program befejezését követő öt év. 

I. fejezet 

Programszervezet 

3. A Rendőrségi Külső Határok Alap Támogatás Programszervezet (a továbbiakban: Programszervezet) tervezi és 

valósítja meg a KHA Program hosszútávú, valamint éves programjait, továbbá végrehajtja a fenntarthatósági 

feladatokat. 

4. A Programszervezet vezetője az ORFK gazdasági főigazgatója. A Programszervezet tagjai a KHA Program 

megvalósításában érintett központi, területi és helyi szervekből a meghatározott feladatra és időszakra delegált 

szakértők, szakmai felelősök, valamint támogatási feladatokat végző jogi, közbeszerzési, pénzügyi, különleges 

(műszaki) szakértők és projektmenedzserek. 

5. A Programszervezet szervezetének kialakítására, hatás- és feladatkörének meghatározására, működési rendjének 

részletes szabályozására (ügyrendjére) - a program-dokumentáció részeként - a 348/225/2009. ált. számon kiadott 

Program Alapító Dokumentumot (a továbbiakban: PAD) kell alkalmazni. 

II. fejezet 

Felhasználói Tanács 

6. A Felhasználói Tanács látja el a KHA Program szakmai irányítását, a Programszervezet tevékenységnek 

ellenőrzését, képviseli a program szakmai célkitűzéseit, követelményeit, dönt az éves programokról, felügyeli és 

ellenőrzi ezek megvalósítását, továbbá értékeli az eredmények hasznosulását. 

7. A Felhasználói Tanács a Programszervezettől független testület. 

8. A Felhasználói Tanács tagjai: az országos rendőrfőkapitány, az ORFK rendészeti főigazgatója, az ORFK 

bűnügyi főigazgatója, az ORFK gazdasági főigazgatója, az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője, a 

Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, valamint az utasítás hatálya alá 

tartozó megyei rendőr-főkapitányságok vezetői. 

9. A Felhasználói Tanács a Programszervezetet érintő tevékenységének szabályaira a PAD-ot kell alkalmazni. 



III. fejezet 

Záró rendelkezések 

10. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 

 


