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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

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.

-
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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.

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.
-
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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

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2018. január 09.-én megtörtént. A változás a "Projekt költségvetése" az 1. Építési költségelem soron módosult. Az NFSI az IH 

(NFM) utasítására un. verseny újranyitási csomagot állított össze a 300 M Ft feletti egybeszámítási kötelezettség alá eső projektek tekintetében.

Összesen két csomag került összeállításra, a Sz-Sz-B.MRFK a második csomagban szerepel. A projekt a tervezettekhez képest időben nagyban lemaradást mutat.
-
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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

2018. január 11.-én átutalásra került a Bákonyi Ügyvédi Iroda részére 659.384,- Ft a tervellenőri és műszaki ellenőri tevékenység ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításának  díja. 2018. január 23.-

án - a módosított szerződés aláírása után - átutalásra került  a Régió Terv Kft. részére a tervellenőri feladatok ellátásának díja 2.019.300,- Ft értékben. A „Nagyhódos közúti határátkelőhely kivitelezése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás iránti érdeklődésre nyitva álló határidő 2018. január 05-én járt le. A határidő lejártáig 3db cég jelezte érdeklődését. Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentáció 2018. január 12-én került megküldésre összesen 12db - 3db érdeklődő + az MRFK által megadott 9db - gazdasági szereplő részére. Az ajánlatkérő által biztosított helyszíni bejárás 2018. január 18-án 

megtörtént. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyeket ajánlatkérő nem tud az eredeti ajánlattételi határidő – 2018. január 29. nap 11:00 óra – lejártáig 

megválaszolni, az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül a kiegészítő tájékoztatás nyújtásakor. Projektbizottsági ülés került megtartásra 2018. január 10-én. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatóság végleges ellenőrzési jelentésében megfogalmazott megállapításokra tett javaslatait végrehajtottuk. Perfektum Mérnöki Kft. a 356 535,- Ft összegű biztosítékot 2018. 

01.11-én átutalta számunkra. A Perfektum Mérnöki Kft.-vel a 15000/581/2017. ált. számon kötött Tervezési szerződés módosításra került 2018. január 22-én a tervezői művezetés napjainak igazolásával 

összefüggésben az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. A tervellenőri feladatok ellátására kötött szerződés a Régió Terv Kft-vel módosításra került 2018. január 22-én a teljesítésbe bevont  szakemberek 

személyben bekövetkezett változás miatt.

2018. február 9.-én átutalásra került a Perfektum Mérnöki Kft. részére az 1. résszámla ellenértéke 4.192.588,- Ft, valamint a 2. résszámla ellenértéke 10.900.728,- Ft értékben. Szintén 2018. február 9.-én került 

átutalásra az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. részére a KÖF közcélú földkábel létesítési díj és KIF csatlakozás ellenértéke 21.643.086,- Ft értékben. 2018. február 20.-án átutalásra kerültek a Közbeszerzési Hatóság 

részére 2 x 100.000,- Ft értékben a tervellőnőri és műszaki ellenőri tevékenység megbízási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés módosításáról szóló tájékoztató, valamint az építési 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tervezési-vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmények díjai. A „Nagyhódos közúti 

határátkelőhely kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek. 2018. január 22-től 2018.február 14-ig összesen 125 db kérdés érkezett, 

nagyrészt a költségvetéssel kapcsolatban. Ajánlatkérő a 2018. február 13-ig beérkezett 114 db kérdésre a válaszokat, illetve a módosított közbeszerzési dokumentumokat 2018. február 21-én megküldte az ajánlattevők 

részére. Az ajánlatok módosított beadási határideje - a 2018. február 15-én a Belügyminisztériumban a "Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad) között létesítendő közúti határátkelőhellyel kapcsolatos egyeztető" 

tárgyú megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően - 2018. március 10. 10:00 óra. A fennmaradó 11db kérdés megválaszolása jelenleg folyamatban van.A Támogatási szerződés 3. számú módosítása - a mérföldkövek 

és a fizikai befejezés határidejének módosítására vonatkozóan – a Felelős Hatóság és a  Kedvezményezett által is aláírása került 2018. február 13. napján. Az „Első készlet” eszközlistában található informatikai 

eszközök beszerzési eljárásának típusa került meghatározásra a Felelős Hatóság közreműködésével. 

Hálózati csatlakozási szerződés alapján az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a Nagyhódos, 069/7 hrsz. közcélú villamos ellátó rendszer terveztetését megkezdte. Tervezéshez kért adatokat közöltük. Szakmai 

egyeztetés történt a BM-ben a funkcionális kialakítást és arculati megjelenést érintő áttervezési igény kapcsán.Kivitelezés közbeszerzési eljárásban a fennmaradó 11db kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő a 

válaszokat, 2018. február 26-án megküldte az ajánlattevők részére. 

Felelős Hatóság kérésére Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. március 10. napjáról 2018. március 26. napjára módosította. 2018. március 05-én érkezett újabb kiegészítő tájékoztatás iránti kérés nem került 

megválaszolásra, mivel az Országos Rendőr-főkapitányság 2018.március 21-én kelt átirata alapján - Belügyminisztériumi tájékoztatás szerint Kormányzati döntés értelmében a határátkelőhely jelenlegi tervrajzainak 

műszaki és arculati szempontból történő áttervezése miatt

- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás visszavonásáról kellet intézkedni. A közbeszerzési eljárás visszavonása 2018. március 22-én megtörtént. Felelős Hatóság 2018. március 23-án szakértői egyeztetést 

kezdeményezett az áttervezés kapcsán felmerülő kérdések tisztázása érdekében, amelyen szervezetünk képviselői is részt vettek. Az „Első készlet” eszközlistában található nettó 1 milló Ft alatti KEF-en kívüli 

eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan keletkezett dokumentumok megküldésre kerülte jóváhagyás céljából a Felelős Hatóság részére, mellyel kapcsolatban Felelős Hatóság tájékoztatásul közölte, hogy KEF-től 

történő nyilatkozat bekérése szükséges a jóváhagyáshoz.

-

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


