
Külső Határok Alap 2007. és 2008. éves program 
Tájékoztatón feltett kérdések és válaszok 

 
 

1. 2.14, 2.15, 2.16 és azoknál a pontoknál, ahol a FH kérheti a kitöltést, ki, mikor, milyen 
formában fogja eldönteni, hogy ezek kitöltése szükséges? 

A Projekt adatlap 2.14 és 3.4 pontjára vonatkozóan a pályázati felhívásban szabja meg 
a Felelős Hatóság, hogy a Pályázónak ki kell-e tölteni. A 2. 15 pontot minden esetben, 
a 2.16-ot abban az esetben kell kitölteni, ha a 2008/456/EK bizottsági határozat XI. 
melléklete fenntartási kötelezettséget ír elő (a pályázó a 6. vagy 7. melléklet 
benyújtására köteles). 

2. 16 hónapos projekt megvalósítása hogyan fejeződhet be 2009. dec. 31-ig, ha a kezdés 
2008. dec. vagy 2009. jan.? 

A Pályázó a projekt végrehajtását a támogatási megállapodás megkötését megelőzően 
is megkezdhette volna (amiről korábban a Felelős Hatóság a Pályázót tájékoztatta). A 
Felelős Hatóság kiemelt kockázati tényezőként értékeli a kialakult helyzetet. 

3. 2.2, 2.3: miért van szükség a projektelemek bemutatására, amikor a 
kedvezményezettek teljes körűen bemutatásra kerülnek, ki, miből, hogyan részesül? 

A 2.2 pontban azt kell leírni, hogy ki részesül a projektből, kire hat a projekt. A 2.3 
pontban pedig a projekt végrehajtásának módját, tervezett tevékenységeket kell leírni. 
Első esetben személyekről, csoportokról, szervezeti egységekről beszélhetünk, a 
második esetben tevékenységekről, feladatokról, módszerekről. 

4. Közbeszerzési szakértő kiválasztása a projekt dokumentációban jelzésre kerül. 
Hogyan, milyen módon kerül kiválasztásra a projekt tervezett megvalósítási idejének 
csökkentése nélkül? 

A Pályázó a projekt komplex megvalósítására nyújt be pályázatot. A közbeszerzési 
szakértő kiválasztása része lehet a projektnek (beleértve a szabályos kiválasztáshoz 
szükséges időt). Ugyanakkor a 2009. december 31-es záróidőpont nem módosítható. 

5. A képzést 100%-ban kiszerződött alvállalkozó végzi (iskola). Milyen garancia van a 
támogatásra? 

Amennyiben indokolt, a Felelős Hatóság a vonatkozó korlátozás (40%) alól felmentést 
adhat. Ezt a projekt adatlap 3.5 pontjában kell kérni, és indokolni. 

6. Felelősségi nyilatkozat 5. pontját mennyire kell komolyan venni? 

Az Ámr. alapján a Magyar Államkincstár mindaddig nem teljesít kifizetést a Pályázó 
számlájáról, ameddig köztartozása van.  

7. Közbeszerzési Adatlap 11. Az ORFK-n kötelezettségvállalásra az ORFK vezető, 
Gazdasági Főigazgató jogosult. Ebből adódóan a teljesítés felügyelet, igazolás 
kötelezettsége is adott. Biztos, hogy jó ez a táblázat? 

A Rendőrség mellett további öt szervezet pályázatai is támogatást nyertek, melyeknél 
az ORFK-étól eltérő, egyébként a Felelős Hatóság által is ismert gazdálkodási rend is 
előfordulhat.  
A Közbeszerzési Adatlap 11. pontja esetén a teljesítést felügyelő személy az, aki a 



teljesítés alatt a szállítóval/vállalkozóval munkakapcsolatban áll, az átvétel során a 
megfelelő teljesülést ellenőrizni tudja. Kevéssé valószínű, hogy a Főigazgató úr veszi 
át a beszerzett eszközöket.  
2007. év folyamán éppen az ORFK-nál fordult elő, hogy a szállító készen állt 
teljesíteni szerződéses kötelezettségét, de a végső kedvezményezett belső hatásköri 
vitái miatt az átvételre csak jelentős késéssel kerülhetett sor. 

Álláspontunk szerint - a Pályázók eltérő belső gazdálkodási rendjéből adódóan – a kért 
információk szükségesek a Felelős Hatóság felügyeleti tevékenységének ellátásához. 

8. Mi történik, ha a szervezet nem tudja tartani az általa megadott benyújtási határidőt? 

Mivel már korábban kiválasztott projektek pályázatainak kidolgozásáról van szó, a 
Pályázó kérheti a Felelős Személytől a benyújtási határidő módosítását. Ugyanakkor 
2008. december 31-ig a támogatási megállapodásokat meg kell kötni. 

9. Mi történik, ha a benyújtott adatlapot elutasítják? 

A Felelős Hatóság elsősorban azt ellenőrzi, hogy a projekt megvalósítható, nyomon 
követhető, ellenőrizhető lesz-e, illetve kiszűri az esetlegesen nem támogatható, vagy 
szabályzóknak nem megfelelő projekttevékenységeket. Ez utóbbinak viszonylag kicsit 
az esélye figyelembe véve, hogy a pályázatok már korábban értékelésre kerültek.  
A Felelős Hatóság – amennyiben szükségessé válik – hiánypótlásra, illetve a pályázat 
(egyes részeinek) átdolgozására szólíthatja fel a Pályázót. Ha ennek ellenére sem 
sikerül elfogadható pályázatot benyújtani, a Pályázó elveszti jogát a megítélt 
támogatás felhasználására. 

10. Ha már a támogatási szerződés megkötése után van a projektben változás - pl. képzés 
tervezett időpontja, helyszíne módosul – mi a teendő? 

A Pályázó kérheti a támogatási megállapodás módosítását. A módosításnak meg kell 
előznie az érintett tevékenység végrehajtását. 

11. 1.3 pontban szerv bemutatására vonatkozik, vagy valamennyi résztvevő egységre? 

Partner valamennyi érintett szervezeti egységére. 

12. 2.3 Miért kell itt is az eredményeket, célt feltüntetni, ha ezt részletezzük a 2.5-ben? 

Csak a 2.5 pontban kell. 

13. Változás/célérték: melyik? 

Ha +/- szerepel a szám előtt, akkor változás, ha nem, akkor célérték. Pályázó 
választhatja ki, melyiket kívánja megadni. 

14. 2.7 módszert, vagy igazoló forrást jelöljünk meg? 

Mindkettőt.  

15. 2.10-ben megjelölt személyek esetén bekövetkező változás szerződésmódosítást von 
maga után? Program (Projekt) Alapító Dokumentummal kiváltható-e? Ugyanez 2.11-
2.12-ben. 

A megjelölt személyek változásához a Felelős Hatóság jóváhagyása szükséges. PAD a 
pályázathoz csatolható, illetve meghivatkozható, ugyanakkor az egy belső 



dokumentum (tehát a Pályázó saját hatáskörben módosíthatja), míg a pályázat a 
támogatási megállapodás részét képezi, azaz mindkét fél beleegyezése szükséges a 
módosításához. Ebből következik, hogy önmagában a PAD nem válthatja ki a projekt 
adatlap vonatkozó részeit. 

16. Eredmény és hatás indikátorokra mérhető példa képzés esetén (számszerűsíthető)? 

Indikátor lehet például az ügyintézési idő, panaszok számának, tévedések számának 
csökkenése, jogellenes cselekmények felfedési valószínűségének növekedése stb. 

17. Az ORFK feladatfinanszírozási számláján aláírási jogosultsága az ORFK-nak lesz? 
Jelenleg az IRM Költségvetési és Gazdasági Főosztályának van. Hogy határolódik el a 
jelenlegi folyamat (pl. Schengen), illetve a KHA? 

A Schengen Alap lezárult. A számla feletti rendelkezési jog módosítását az 
Minisztérium rendezni fogja, az okmányok megfelelő kitöltése útján. Azonban az 
ORFK-nak be kell nyújtania a Minisztériumba az aláírás bejelentő kartont, amit 
továbbítunk a Kincstár felé. A karton kitöltésének formakövetelményei vannak, 
amennyiben az ORFK-nak ezzel kapcsolatban kérdései lennének, a Kincstárban Bajnai 
Mária tud a segítségükre lenni, telefonszáma: 327-3633.  


