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

önrész

1 Támogató szolgáltatások 
idegenrendészeti eljárás alatt 
állóknak

A projekt célja a fogva tartás 
hátrányainak enyhítését célzó 
támogató szolgáltatások 
biztosítása az idegenrendészeti 
előállítókban, gyűjtőpontokon és 
őrzött szállásokon a harmadik 
országbeli állampolgárok 
visszatérésének gördülékenyebbé 
tétele, a fenntartható hazatérés 
ösztönzése, a re-integráció 
sikerességének elősegítése 
érdekében. A főbb 
tevékenységek között szerepel 
közösségi és szabadidős 
programok szervezése 2090 fő 
részére, internethasználat 
biztosítása, pszichológiai 
tanácsadás és kiegészítő 
pszichiátriai ellátás nyújtása 350 
fő részére. A Menedék Egyesület 
munkatársai a civil jelenlét 
beépítésével független, 
hozzáférhető és ügyfélközpontú 
tájékoztatást és tanácsadást 
nyújtanak 750 fő számára a 
visszatérési eljárások menetéről, 
a harmadik országbeliek 
lehetőségeiről, jogairól és 
kötelezettségeiről, az őrizet 
rendjéről, az egyéni ügyek 
állásáról. A projekt közvetlen 
célcsoportjába az Európai 

159 740 480 Ft 0 Ft  Menekültügyi Migrációs és 
Integrációs Alap
MMIA-3.1.2-2015-00002

ORFK Menedék és Migráns Egyesület - 2016.02.08 2018.06.30

2 Szakszerűség és kompetencia A projekt célja az 
idegenrendészeti eljáráshoz és az 
idegenrendészeti őrizet 
végrehajtásához kapcsolódó 
tevékenységet végző 
szakemberek képzése, a képzési 
strujktúra fenntarthatóvá 
tételének támogatása a felmerülő 
szükségletekre rugalmasan 
reflektáló programokkal.

64 164 727 Ft 0 Ft Menekültügyi Migrációs és 
Integrációs Alap         
MMIA-3.1.4-2015-00003

ORFK - Menedék 
Migránsokat Segítő 
Egyesület

Menedék Migránsokat Segítő 
Egyesület

1 db 2015.10.01 2017.09.30

 projektek 
száma

 kezdő időpont  záró időpont
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3 700626 iBORDERCtrl - 
Intelligent Portable ContROl 
SyStem - Hordozható 
Intelligens Ellenőrző Rendszer

Cél a szárazföldi határokon zajló 
határellenőrzési folyamatok 
automatizálás útján történő 
felgyorsítása. Az I-CROSS egy 
integrált folyamat, amely három 
lépcsőt foglal magába: a belépés 
előtti ellenőrzést, az alacsony 
kockázatot jelentő utasok gyors 
átléptetését, illetve a magas 
kockázati tényezőt jelentő utasok 
ellenőrzését egy intelligens 
hordozható egység alkalmazása 
mellett. A rendszer mérhető, 
megbízható, szolgáltatás-orientált 
és felhő alapú architektúrán 
alapul majd. A kifejlesztésre 
kerülő technológiát a fejlesztők 
valóságos helyzetekben is 
tesztelni tervezik.

4 501 877,5 euró 0 Ft RIA - Research and 
Innovation action (H2020-
BES-2015)

görög/luxemburgi 
European Dynamics SA 
cég - főpályázó

Magyarország Rendőrsége 1 db 2016.09.01 2020.02.28

4 H2020-DRS-2015 700621
SmartResilience - Smart 
Resilience Indicators for Smart 
Critical Infrastructures - 
Kritikus Infrastruktúrák 
Védelme

Modern kritikus infrastuktúrák 
egyre intelligensebbekké válnak, 
azonban a védelmüket is 
feljeszteni szükséges. A projekt 
során az ORFK feladata a 
tesztelni kívánt értékelési 
mechanizmusban jogszabályi, 
légiközlekedés-védelmi és 
felhasználói szempontok 
érvényesítése, valamint a 
tesztelésére szolgáló gyakorlatok 
közül a repülőtér, mint kritikus 
infrastruktúra védelmével 
összefüggő helyzetgyakorlatok 
előkészítésének, végrehajtásának 
koordinálása. 

4 960 831,25 euró 0 Ft RIA - Research and 
Innovation action (H2020-
BES-2015)

német Integrált 
Kockázatelemzési 
Európai Virtuális Intézet 
(EU-VRi) - főpályázó

Magyarország Rendőrsége 1 db 2016.05.01 2019.04.30

5  Mobil hőkamerák beszerzése A projekt célja a korábban 
beszerzett, jelenleg is 
alkalmazott mobil hőkamerás 
felderítő rendszereknél 
modernebb hőkamerával és jobb 
terepjáró képességekkel, 
valamint jobb 
munkakörülményekkel ellátott 
mobil hőkamerák generáció 
váltása (9 db), illetve ezzel a 
fejlesztéssel kiegészítésre 
kerüljenek a régebbi, és a helyi 
terepviszonyokhoz nem igazodó 
mobil hőkamerás rendszerek.

755 654 863 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
2.6.4.-2015-00001

ORFK - 1 db 2015.10.01 2017.10.31



6 Kézi hőkamerák beszerzése A projekt célja a PHARE és a 
Schengen Alap támogatásból az 
ukrán és a szerb szakaszra 
beszerzett , amortizálódott 
hőkamerák cseréje.

208 579 406 Ft 64 546 924 Ft Belső Biztonsági Alap                             
BBA-3.2.1-2015-00001

ORFK - - 2015.12.01 2018.04.31

7 Rendészeti tevékenységekhez 
kapcsolódó hatósági ügyek 
továbbfejlesztése, a hozzá 
kapcsolódó elektronikus 
feldolgozó képesség 
bővítésével

A projekt során célkitűzés a 
közigazgatási folyamatok 
elektronikus támogatásának 
szélesítése és továbbfejlesztése, 
továbbá az informatikai 
biztonság növelését célzó 
hardverkörnyezet és technikai 
eszközrendszer fejlesztése és 
ezek segítségével az 
adminisztratív terhek 
csökkentése.

5 148 000 000 Ft 0 Ft Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program, 
Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív 
Program                                
KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-
2016-00028

Belügyminisztérium ORFK, Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség, NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

- 2016.01.01 2018.12.31

8 Fuvarozók képzése A Belső Biztonsági Alap 2014-
2016. évi Munkaprogramja 
terhére a Rendőrség a „Légi 
fuvarozók képzése” intézkedés 
keretein belül „Fuvarozók 
képzése” címen 7 képzés 
lebonyolítását tervezi 
Magyarországon, illetve egyet 
Törökország területén a légi 
társaságok személyzete, illetve a 
velük kapcsolatban álló földi 
kiszolgáló szervezetek, továbbá a 
közúti fuvarozó vállalatok 
személyzete részére. 

10 527 244 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.4.3-2015-00001

ORFK - - 2016.02.01 2017.08.31



9 Schengen buszok beszerzése A projekt célja összesen 4 db 
korszerű schengen busz 
beszerzése az alábbi megyei 
rendőr-főkapitányságok 
határrendészeti szolgálatai 
részére: -
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság: 1 db - 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság: 1 db - Békés 
Megyei Rendőrfőkapitányság:
1 db - Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság: 1 db

62 510 474 Ft 45 266 206 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.6.5-2015-00002

ORFK - - 2016.04.15 2018.02.28

10 Útlevélkezelő végponti 
eszközök fejlesztése a román 
határszakaszon

A projekt célja összesen 11 db 
HERR szerver és 114 
útlevélkezelő PC (okmány- és 
ujjnyomatolvasóval) beszerzése 
az alábbi megyei rendőr-
főkapitányságok határrendészeti 
szolgálatai részére: -
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság - Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság - Békés Megyei 
Rendőrfőkapitányság - Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság

239 300 128 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap        
BBA-2.6.3/2-16-2016-
00001

ORFK - - 2016.11.01 2018.02.28

11 Áldozatvédelmi képzések az 
emberkereskedelem elleni 
küzdelem területén

Összesen 20 helyszínen (19 
megye + Budapest), havonta 1-2 
alkalom ütemezéssel 
megtartandó képzések az 
emberkeresekedelem 
áldozatainak azonosítása 
témakörben.

20 065 577 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
5.3.4-16-2016-00002

ORFK Országos Bírósági Hivatal, 
Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány, Névtelen Utak 
Alapítvány, Nemzetközi 
Migrációs Szervezet - IOM, 
Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálat, 
Lehetőség Családoknak 
2005Alapítvány, Igazságügyi 
Hivatal, Anthropolis 
Antropológiai Közhasznú 
Egyesület, NGM Munkaerőpiacért 
Felelős Helyettes Államtitkárság, 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Esélyteremtési 
Főosztály;

- 2016.09.01 2018.06.30



12 Területi szintű koordináció 
mechanizmus létrehozása az 
emberkereskedelem ellen

3 tevékenységkör: 1. 
tevékenységkör: szakértői 
kerekasztal megbeszélések 4 
megyében (Baranya, Győr-
Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-
Zemplén, szabolcs-Szatmár-
Bereg), félévente kb. 3, összesen 
a projekt időtartama alatt 12. 2. 
tevékenységkör: külföldi 
tanulmányutak - egy-egy 
tanulmányút Ausztriába, 
Belgiumba, Hollandiába. 3. 
tevékenységkör: shelter látogatás, 
azaz védett ház látogatás mint 
tanulmányút, mind a 4 érintett 
megyéből 15 fő részvételével.

8 981 109 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
5.4.3-16-2016-00001

ORFK Baptista
Szeretetszolgálat, Névtelen Utak, 
Lehetőség Családoknak 2005, 
EMMI Esélyteremtési Főosztály, 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti 
Főosztály, IOM, Országos 
Bírósági Hivatal, Országos 
Kríziskezelő és Információs 
Szolgálat, Anthopolis 
Antropológiai Közhasznú 
Egyesület, Igazságügyi Hivatal, 
EURES

- 2016.09.01 2018.06.30

13 Összekötő-tisztek kiküldése A kihelyezett szakértők 
Magyarország Abujai 
Nagykövetségén és Sanghaji 
Főkonzulátusán 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.

216 169 593 Ft 4 323 392 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
1.3.2-2015-00001

ORFK Külgazdasági és 
Külügyminisztérium

- 2016.02.01 2018.06.30

14 Stabil hőkamera rendszer 
rekonstrukciója

A projekt célja az ukrán és a 
szerb viszonylatban a 2017. év 
folyamán lejáró fenntartási 
kötelezettséggel bíró, összesen 6 
db stabil hőkamera 
szenzorblokkjának 
modernizációs cseréje és 5 db 
vezetési pont eszközeinek 
fejlesztése.

514 988 093 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-
3.2.1/4-2016-00001

ORFK - - 2017.01.01 2018.02.28

15 ,,Konzuli együttműködés a 
schengeni vízunkiadásban" 
(CCM)

Okmányszakértő összekötő-tiszt 
kihelyezése Magyarország 
Isztambuli Főkonzulátusára 
2018. február 1. és 2019. január 
31. között

47 674 990 Ft 5 297 221 Ft Internal Security Fund   ISF-
B-13-01-HU

Belga Bevándorlási 
Hivatal

ORFK 2018.02.01 2019.01.31

16 ,,Selyemút" (Silk Road) A pályázat 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    
776014 ISFP-2016-AG-
SRMR      

Osztrák 
Belügyminisztérium 
Bűnügyi Hírszerzési 
Szolgálat 
Embercsempészet és 
Emberkereskedelem 
Elleni Egysége

ORFK, Bulgária (GDCOC), 
Interpol

2018.01.01 2019.12.31





Ütemterv szerint lebonyolított képzések: 
pszichológusok továbbképzése, 
ismeretfenntartó képzések 
(konfliktuskezelés), intézkedéstaktikai 
tréningek, FBŐ bemeneti képzések az 
őrzött szálláson dolgozó állomány 
részére. A projektben továbbá az 
idegenrendészeti vezetők képzése 
ütemezetten halad. A trénerek, képzési 
helyszínek kiválasztása megtörtént.

Az intézkedéstaktikai 
és a konfliktuskezelő 
ismeretfenntartó 
képzések lezajlottak 
Nyírbátorban, 
Győrben és az RRI-n. 
Az FBŐ-k bemeneti 
képzése folyamatban 
van budapesti 
helyszínen.

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés



Az iBORDERCtrl 700626 Intelligens 
hordozható ellenőrző rendszerek 
projektben Hannoverben, 2018. 01. 23-
25. között kerül sor a 2. plenáris ülésre, 
amelyen a Rendőrséget a projekt vezető 
szakértője, dr. Székely Zoltán r. őrnagy 
(NKE) képviseli.

Magyarország 
Rendőrsége részére 
igényelt támogatás 
összege: 147 750 euró

A Smartresilience 700621 Kritikus 
infrastruktúrák projektben, a Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. 
terminálján,  mintegy 1000 fő 
részvételével 2018. július 02-án 
megvalósuló terminálürítési gyakorlat 
előkészítését az ETO támogatja. 
Bécsben, 2017. 12. 06-07-én kerül sor 
EU-s ellenőrök részvételével a félidős 
projektértékelő ülésre, amelyen a 
Rendőrséget dr. Csapó Gábor r. 
alezredes és Szőkéné Pelikán Margit 
(RRI) képviseli.

Magyarország 
Rendőrsége részére 
igényelt támogatás 
összege: 61 125 euró

A projekt lezárult.



A rendszeresítési eljárás január 23-án 
lezárult, az eszközök szállításának ideje 
április 05.

A TSZ 2. számú módosítási kérelmét 
benyújtása folyamatan van a ME részére 
jóváhagyás céljából. A két hardver 
beszerzésre irányuló közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezárult. 2018. 
januárban beérkezett a Rendőrségre 2,1 
milliárd forintnyi informatikai eszköz 
ennek eredménye képpen. A fejlesztések 
a terveknek megfelelően zajlanak 
(Portál, Keretrendszer, Mobil app, 
Térképészet). A második három 
fejlesztés kapcsán (EFER, Elemzés, 
Rendszertervezés és minőégbiztosítás) a 
vállakozói szerződéseket megkötöttük és 
a teljesítések folyamatosak. A 
Mobilkommunikációs eszközök 
beszerzésének teljes dokumentációja 
március 19-ig elkészült és elíndulhatott 
volna az IH ellenőrzésén, azonban 
vezetői utasítás alapján Rendőrségi 
szintű eszközteszteket kell végrehajtania 
az ORFK-nak a beszerzés megkezdése 
előtt.

2017 október-november hónapban 
három képzés került végrehajtásra a 
Volánbusz Zrt. Munkatársai 
részvételével.



2018. 01. 16-án módosítási igényt 
nyújtottunk be a projekt 
megvalósításának záró időpontjára. A 
Felelős Hatóság az igényt elfogadta, a 
projekt záró időpontja 2018. 06. 30-ra 
módosult. A módosítási igény 
benyújtásának oka a schengen busz 
részét képező nyomtatóbeszerzés 
csúszása volt. A schengen buszok 
átadása 2018. január 25-én megtörtént. 
A nyomtatóbeszerzés eljárásának 
lefolytatása folyamatban van, jelenleg az 
ajánlatok értékelése zajlik. 
Szerződéskötés 2018. április végén - 
május elején várható. 

A projekt keretében indított 
közbeszerzési eljárás értékelése lezárult. 
Szerződéskötés folyamatban.

A projekt ütemezés szerint zajlanak 
minden megyében a képzések. Az eddig 
lezajlott képzések indikátor átlaga 
alapján a szükséges indikátor elérésével 
várhatóan nem lesz gond.

-



A projekt ütemezés szerint zajlanak 
minden érintett megyében a szakértői 
kerekasztal megbeszélések valamint a 
shelter látogatások. Március 19-20-án 
ausztriai szakértpi tapasztatcsere 
megrendezésére került sor.

-

A kihelyezett szakértők éves szakmai 
beszámolója 2017. december. 14-én 
kerül megtartásra az ORFK-n.

A közbeszerzési dokumentáció 
megjelentetés előtt áll.

A projekt végrehajtása megkezdődött. 
Az okmányszakértő összekötő-tiszt a 
2018. március 12-14. közötti időszakra 
tervezett ankai utazást megvalósította.

A projekt végrehajtása megkezdődött. A 
bécsi projektnyitó értekezlet 2018. 
március 27-28. között került 
megrendezésre.


