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Európai Bizottság iránymutatása a 
Külső Határok Alap 2013. éves 

prioritásairól 

3. VIS-hez kapcsolódó nemzeti beruházások (IV.2 prioritás)  

 VIS roll-out 

4. A modern technikai vívmányainak bevezetése a határforgalom 

ellenőrzésben (I.2 prioritás)  

 automatikus határforgalom ellenőrző rendszerek bevezetése – 

 RRI tapasztalatok – célszerű lenne bevezetést, utazók 

 tájékoztatását támogatni 

5. A tagállamok együttműködésének javítása a vízumkiállítás során 

(III.1 és III.2 prioritás)  

 Több tagállam vízumképviseletének közös elhelyezése 

 Más tagállamok képviseletéhez kapcsolódó költségek 

 Outsourcing (és bármi más CVP-t elősegítő tevékenység) 

 

 

 
  



Külső Határok Alap Többéves 
Program 

•Európai Bizottság C(2008)6683 számú határozata 
•Elérhető: www.solidalapok.hu\Külső Határok Alap\Többéves program 
•Kedvezményezett szervezetek által benyújtott igényeken alapul, 2010. 
és 2011. évben felmértük, hogy szükséges-e módosítani. 
•Jelentős eltérések vannak. 
•COM számon kéri a vállaltak teljesítését… 
•Utolsó éves allokáció! 
 
Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: 
I. prioritás 1. célkitűzés: 
b) tevékenység: vasúti határforgalom ellenőrzés fejlesztése, szolgálati 

állatok beszerzése (terv: 20-40 db) 
c) tevékenység: 2-3 KKSZH létesítése, 2-3 új Fókuszponti Iroda 
I. prioritás 2. célkitűzés: kommunikációs fejlesztések  
 
 
  
 

http://www.solidalapok.hu/Külső Határok Alap/Egyéb információk (2012


Külső Határok Alap Többéves 
Program 

Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: 
II. prioritás 1. célkitűzés: 
a) Tevékenység (határőrizeti felderítő eszközök):  
- stabil hőkamerák száma többszöröse a tervezettnek (4-6) 
- Területvédelmi rendszerek beszerzése 3 klt. után leállt (20-35 klt) 
- 2-4 egyéb felderítő eszköz (pl. eltérő platform) nem került 

végrehajtásra 
b) Mobilitás: 
c) nemzeti koordinációs központ: működő bevetés-irányítási rendszer 
 
III. prioritás 1. célkitűzés: 
a) tevékenység (konzuli irodák biztonságának növelése):  
- Külképviseletek száma 50%, telepített biztonsági rendszerek 25%-

os teljesülést mutatnak 
b) tevékenység (közös kérelemátvevő központ):  
- Nem érkezett a CAC tevékenységében résztvevő tagállamok 

számának bővítésére pályázat 
 
 



Külső Határok Alap Többéves 
Program 

Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: 
 
IV. prioritás: jelentős (többszörös) túlköltés tapasztalható. 
 
V. prioritás 1. célkitűzés: 
a) tevékenység (rendőrség szakmai továbbképzés):  
- a prognosztizált beiskolázásoktól 30-50%-os elmaradás 

tapasztalható a 2009. éves programtól. 
c) tevékenység (idegennyelvi továbbképzés):  
- Teljesülés 10-15%-ra esett  
 
 
 
 

 
 
 
 



Egyéb kötelezettség,  
BBA-ra készülve 

 

 

1075/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Nagyhódos és Nagypalád (Velyka 

Palad’) között közúti határátkelőhely létesítése – ORFK, kivitelezés 

megpályázásához szükséges adatok összegyűjtése (pl. 

megvalósíthatósági tanulmány) illetve tervezés (kivitelezés: BBA) 

 

 

Scheval ajánlások? (mármint ami a jelentésben is szerepel) 

 

 

 

 
 
 
 



Előzetes projekt adatlap 
 benyújtása 

 
• 1 eredeti + 5 másolati példány (példányonként összetűzve/ fűzve) 
•Zárt borítékban (több adatlapot is be lehet nyújtani egy borítékban) 
•Borítékon a következőket kell feltüntetni: 

–Pályázó neve és címe 
–Pályázati felhívás hivatkozási száma (BM/9466-1/2014.) 
–Projektek megnevezése 
–„Külső Határok Alap előzetes projekt adatlap, 2014. szeptember 
19-én 10.30-ig ne nyissák fel!” felirat. 

 
•Borítékokat a BM Támogatás-koordinációs Főosztály titkárságára kell 
eljuttatni 2014. szeptember 19-én 10.00-ig 
 
Benyújtási határidő után beérkezett adatlapokat nem bírálhatunk el! 

 
  



Köszönöm figyelmüket! 

Takács Ferenc 

Tel: 441-1025/BM:15-342 

E-mail: ferenc.takacs@bm.gov.hu 

Pályázható forrás 

 

131,6 millió Ft 
 
Jelentősen emelkedik, további  
 

480 millió Ft 
  



Köszönöm figyelmüket! 

Takács Ferenc 

Tel: 441-1025/BM:15-342 

E-mail: ferenc.takacs@bm.gov.hu 


