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A Külső Határok Alapból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban megállapított szabálytalanságok
Az alábbi adatokat a 2007-2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet 51. § (8) bekezdése
alapján közzé kell tenni:
Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Országos
Rendőrfőkapitányság

„Hajlékony gégecsövű
ipari
üregvizsgálók
(videoscope) beszerzése
a szerb viszonylatú
átkelőhelyeken”
KHA/2009/3.1.1.1.

Kbt. 249. § (1) bekezdésének
megsértése. A Kedvezményezett
mellőzte a hirdetmény közzétételét,
amikor a Kbt. 251. § (2) bekezdés
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló egyszerű közbeszerzési
eljárást folytatott le, azonban a
beszerzés becsült értéke a 25 M Ft-ot
meghaladta.

Az EU Bizottság iránymutatásának2 30.237.540 Ft
24. pontja figyelembevételével a
szerződés összegének 10 %-a a
pénzügyi korrekció, azaz 3.023.754
Ft mértékű korrekció megállapítása.

Országos
Rendőrfőkapitányság

„Kézi hőkamerák
beszerzése a szerb
viszonylatú
átkelőhelyeken”
KHA/2009/3.2.1.2.

A 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 45. § (1) bekezdése e)
pontjának
megsértése;
a
Kedvezményezett
érvénytelen
ajánlatot fogadott el (a bíráló

63.901.500 Ft összegű pénzügyi 63.901.500 Ft
korrekció alkalmazása, amely az
eljárás eredményeképpen megkötött
szerződés értéke.

Végső
kedvezményezett

1

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

A szabálytalansággal érintett összeg: A projekt teljesítésével kapcsolatos költségtétel(ek) értéke, szerződés vagy szerződés meghatározott részének értéke, amellyel
kapcsolatban a szabálytalansági gyanú felmerült. Ez képezi alapját a pénzügyi korrekciónak, vagy a pénzügyi korrekció számításának.
2
Az Európai Bizottságnak a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatások a
Szolidaritási Alapok tekintetében című, Ref. Ares(2011)1097272 - 14/10/2011 sz. dokumentuma.

2

Végső
kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

bizottság olyan ajánlatot fogadott el
érvényesnek, amely a legkedvezőbb
volt,
azonban
az
ajánlattevő
megváltoztatta a kiírás feltételeit így
érvénytelennek minősül).
Országos
Rendőrfőkapitányság

„Őrzött
Szállás
felújítása,
korszerűsítése
és
bővítése a Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
objektumában”
KHA/2007/3.1.3.

A Kbt. 60. § (1) bekezdésének e)
pontja
szerinti
kizáró
ok
ellenőrzésének
elmulasztása
az
erőforrás szervezetre vonatkozóan,
ennek hiányában az ajánlatot nem
lehetett
volna
érvényessé
nyilvánítani.

3.214.644 Ft összegű pénzügyi 51.792.871 Ft
korrekció megállapítása az EU
Bizottság iránymutatása alapján,
amely az eljárás eredményeképpen
megkötött szerződés összegének
5%-a, valamint a közbeszerzési
eljárás lebonyolításában részt vevő
szakértő díjának megfelelő összeg
levonása.

Bevándorlási és „Vízumügyintézést
Állampolgársági segítő
digitalizált
Hivatal
okirattár kialakítása és
feltöltése”
KHA/2007/3.4.10.

A Kedvezményezett nem jogszerűen
terjesztette ki a Kbt. 124. § (2)
bekezdés
d)
pontja
szerinti
tárgyalásos eljárást a szkennerek
beszerzésére. A Kedvezményezett a
hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárás során ezzel
megsértette a Kbt. 127. § (3)
bekezdését, a szerződés tárgya eltért
a beszerezni kívánt tárgytól. Mivel
az ajánlat eltért az ajánlattételi

A pénzügyi korrekció mértéke a 9.200.000 Ft
szabálytalansággal
érintett
összegnek (a szkennerbeszerzés
bruttó értékének) 25%-a, azaz
2.300.000 Ft.
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Végső
kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

felhívásban és a dokumentációban
foglaltaktól, a Kbt. 121. § (3)
bekezdése is sérült.
Bevándorlási és „Központi
Állampolgársági vízumhatóság és a
Hivatal
külképviseletek közötti
tapasztalatcsere
támogatása”
KHA/2008/3.5.8.

A rá nem vonatkozó IM, és IRM Pénzügyi
érdeksérelem
nem belső szabályzatok alapján, a rá következett be, ezért intézkedés
kiterjedő hatályú BM rendeletben nem volt szükséges.
meghatározottaknál kisebb összegű
napidíjakat fizetett ki, azonban az
ideiglenes
külföldi
kiküldetés
napidíjának
összegéről
és
kifizetéséről szóló 204/2009. (IX.
18.) Korm. rendeletet alkalmazta
következetesen hatályba lépésétől,
amely
általánosságban
rendezi
kérdést.

Bevándorlási és „Bevándorlási
Állampolgársági összekötő tisztviselői
Hivatal
hálózat kapacitásának
megerősítése
és
a
tagállamok
hálózatai
közötti
hatékonyabb
együttműködés
elősegítése”
KHA/2008/3.3.3.

A rá nem vonatkozó IM, és IRM Pénzügyi
érdeksérelem
nem belső szabályzatok alapján, a rá következett be, ezért intézkedés
kiterjedő hatályú BM rendeletben nem volt szükséges.
meghatározottaknál kisebb összegű
napidíjakat fizetett ki, azonban az
ideiglenes
külföldi
kiküldetés
napidíjának
összegéről
és
kifizetéséről szóló 204/2009. (IX.
18.) Korm. rendeletet alkalmazta
következetesen hatályba lépésétől,
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Végső
kedvezményezett

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja
amely
általánosságban
kérdést.

Országos
Rendőrfőkapitányság

KHA/2008/3.2.4.
„A határellenőrzéssel
összefüggő migrációs
folyamatok
összehangolt kezelését
támogató térképi alapú
irányítási és statisztikai
rendszerek fejlesztése”

Országos
Rendőrfőkapitányság

„A Körözési
Információs
Rendszer (SIS
alrendszer) SIS II
infrastruktúrájának
továbbfejlesztése a
központi SIS II
fejlesztéshez
igazítása”
KHA/2009/3.4.3.
„A
Körözési
Információs
Rendszer
(SIS
alrendszer) SIS II

Országos
Rendőrfőkapitányság

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

rendezi

I. az ORFK megsértette egyes IT
eszközök beszerzése esetében a
központosított
közbeszerzési
rendszerről, valamint a központi
beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. rendeletben foglaltakat.
II. Minőségbiztosítás elvégzésére
megkötött szerződés tárgya csökkent,
azonban a szerződés szerinti teljes
összeg kifizetésre került.
Az Általános Szerződési Feltételek
6.5.3. pontjában foglalt tájékoztatási
kötelezettség megsértése: a beszerzés
dokumentációjának
előzetes
vizsgálatát,
valamint
a
részteljesítések ellenőrzését a Felelős
Hatóság nem tudta elvégezni

Az EU Bizottság iránymutatása 40.245.952 Ft.
alapján
pénzügyi
korrekció
megállapítása, amelynek mértéke
11.034.437
Ft,
amely
a
szabálytalansággal érintett összeg
25%-a.

Az
Ellenőrzési
Hatóság
megállapítása alapján az informatikai
tanácsadásról szóló szerződés esetén
a rendelkezésre álló dokumentumok

Az informatikai tanácsadásról szóló 250 000 Ft
szerződés kapcsán elszámolt teljes
összeg, azaz 250 000 Ft pénzügyi
korrekcióként megállapítása

Pénzügyi érdeksérelem nem
következett be, ezért intézkedés
nem volt szükséges.

-
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Végső
kedvezményezett

Országos
Rendőrfőkapitányság

Országos
Rendőrfőkapitányság

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

infrastruktúrájának
továbbfejlesztése a
központi SIS II
fejlesztéshez
igazítása”
KHA/2009/3.4.3.
„Schengen
busz
beszerzése”
KHA/2010/3.2.3.

alapján
részben
nem
volt
szerződésszerű teljesítés, részben
pedig szolgáltató által dokumentált
teljesítés indokolatlan, a projekt
sikeres
megvalósításához
nem
szükséges.
A teljesítés nem a közbeszerzési
eljárás alapján létrejött szerződésnek
megfelelően történt, amely ellentétes
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. (Kbt.) 99. § (1)
bekezdésével és a 1959. évi IV. tv.
(Ptk.) 277.§ (1) bekezdésével. 3 db
olyan
rendszertechnikai
eszköz
került beszerzésre, amelyeket nem
építettek be, a Kedvezményezett által
benyújtott
számlában
azonban
szerepeltek.

KHA/2011/3.5.1.
azonosítószámú,
„Rendőrség szakmai és
nyelvi továbbképzései”

A vállalkozóval kötött szerződést a
vállalkozónál
bekövetkezett
jogutódlás
miatt
szükséges
módosításának
elmulasztása,
a
szerződésben rögzítettől (hivatalosan
közzétett KSH fogyasztói ár-index)
eltérő mértékű áremelés.

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

Pénzügyi korrekció megállapítása, 64 402 Ft
melynek mértéke 80.503 Ft, azaz a
szabálytalansággal
érintett
összegnek (a rendszertechnikai
eszközök
értékének)
25%-kal
növelt összege az EU Bizottság
iránymutatásának
figyelembe
vételével.

Árak korrigálására és a szerződés 13 173 Ft
módosítása. A szabálytalansággal
érintett összeg csekély súlyára és
arra
tekintettel,
hogy
a
Kedvezményezett
az
előírt
intézkedéseket
teljesítette
a
pénzügyi szankció alkalmazása
nem volt szükséges.
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Végső
kedvezményezett
Országos
Rendőrfőkapitányság

Projekt címe és
azonosítószáma

Szabálytalanság elkövetésének
módja

„Biometrikus
azonosításra alkalmas
eszközök és ezeket
vezérlő
kliens
számítógépek
beszerzése”
KHA/2011/3.4.2.1

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1)
bekezdésének, valamint 77. §-ának
megsértése és a KM VI. 2.
Termékváltás
pontja
rendelkezéseinek megsértése.

Szabálytalanság következménye

Szabálytalansággal
érintett összeg1

A pénzügyi korrekció mértéke a 61 629 345 Ft
szabálytalansággal
érintett
beszerzés 1,5%-os közbeszerzési
díjának megfelelő összeg, azaz
nettó 910.778 Ft.

