
Belső Biztonsági Alap 
2017-2018 közötti időszakra vonatkozó munkaprogram első pályáztatása (2017.10.20) 

Kérdések és válaszok 

 

1. Kérdés:  

Az október 25-ei tájékoztatón, a BBA-5.3.3/3-as számú pályázati kiíráshoz 

kapcsolódó dián, a rendészeti szaknyelvi képzéseknél, zárójelben azt láttam, hogy 

„elsősorban angol”. Jelen pályázatban a német rendészeti szaknyelvi vizsga 

kidolgozását és akkreditálását és ahhoz kapcsolódó német rendészeti szaknyelvi 

képzéseket szeretnénk megpályázni. Van erre lehetőség? 

Válasz:  

A Belügyminisztérium korábbi kommunikációjával összhangban megerősítjük, 

hogy a BBA alatt elsősorban az angol szaknyelvi képzések támogatása preferált, 

tekintettel arra, hogy a nemzetközi együttműködésben ez a legjellemzőbb és az 

eddigi visszajelzések és szakmai felmérések alapján még e téren is vannak 

hiányosságok a hazai bűnüldözésben.  

Amennyiben további idegen nyelv esetében is igazolható, hogy szélesebb kör 

(rendvédelmi munkatársak) esetében merül fel a valós, gyakorlati használat 

igénye és a képzés bűnügyi, ezen belül is kiemelten a súlyos és szervezett, határon 

átnyúló bűnözés elleni fellépéssel kapcsolatos szaknyelvre koncentrált, a Felelős 

Hatóság érdemben fogja értékelni a benyújtott pályázati anyagot. 

 

2. Kérdés:  

Az XY pályázó szervezet az új pályázati kiírások kapcsán szeretné folytatni a jelenleg 

is futó projektjét. A jelenleg futó projektben a kiutazott kollégák részére lakások 

bérlésével oldottuk meg a 3 hónapos lakhatásokat. Az lenne a kérdésem, hogy a 

jelenleg futó projekt befejezését követően a projektben bérelt lakások továbbérlésére 

van-e lehetőség, vagy teljesen új lakásokat kell keresnünk a következő projektre. 

Amennyiben továbbérlésre van lehetőség, akkor annak milyen feltételei vannak, 

elegendő-e, ha a jelenlegi lakáskiadó nyilatkozik arról, hogy fenntartja az árat, illetve 

hajlandó a továbbiakban is kiadni a lakást. Ebben az esetben szükséges-e a piaci ár 

igazolása 3 más ajánlattal? 

Válasz:  

A pályázati kiírás IV.2. pontja értelmében a projekt tervezése során a piaci ár 

igazolható a projekt tervezése alkalmával historikus adatokkal, vagyis alapul 

vehetőek a pályázati kiírást megelőző 36 hónapban megkötött 

szerződések/megrendelések adatai, a vonatkozó alátámasztó dokumentáció 

benyújtásával.  

 

A projekt megvalósítása során a piaci ár igazolása a Kedvezményezett feladata és 

kötelessége, amelyhez kapcsolódóan a részletes szabályokat a 135/2015. (VI.2.) 

Korm. rendelet 1. melléklete, valamint a Felelős Hatóság honlapján közzétett 

Beszerzési segédlet 4.1.2. pontja tartalmazza. Ezen szabályozók alapján a piaci ár 

alátámasztásához lehetséges módszer a lakás bérbeadójának nyilatkozata a 

bérbeadási szándék fenntartásáról, illetőleg a szerződés meghosszabbítás 

időtartamára fizetendő bérleti díj mértékéről, amellyel párhuzamosan hasonló 

paraméterezettségű ingatlanok bérleti díjára vonatkozóan árlista letöltése a 

bérbeadó ingatlanokat hirdető internetes oldalról. 

 

3. Kérdés:  



BBA – 5.3.3/3 Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további 

képzések tárgyú kiírás keretében milyen módon valósítható meg a beszerzés, 

amennyiben egy speciális szakmai képzést csupán egyetlen magyarországi cég 

szolgáltat. 

Válasz:  

A Felelős Hatóság 2017. 05. 17-től hatályos Beszerzési Segédlete alapján az 

Európai Unió által finanszírozott projektekben főszabály szerint a nettó 1 millió 

Ft becsült értéket elérő beszerzések esetében 3 független piaci szereplőt szükséges 

felkérni ajánlattételre, ennek megfelelően amennyiben kizárólag egy piaci 

szereplő kerül felkérésre ajánlattételre, az elszámolhatósági problémát okozhat. 

Továbbá a projekt elszámolható költségeinek tervezésénél fontos elvárás a 

Pályázati kiírás IV.2. m) pontja szerint, hogy azok az egyéb uniós szintű 

horizontális politikák feltételeit is teljesítsék, tehát a projekt végrehajtása során a 

kedvezményezettnek be kell tartania pl. a részekre bontás tilalmát, versenyjogi 

szabályokat.  

A fentieknek megfelelően főszabály szerint a nettó 1 millió Ft becsült értéket 

elérő, de Kbt. értékhatár alatti beszerzések tervezésénél 3 árajánlat szükséges a 

piaci ár alátámasztására, amelyhez kapcsolódóan a részletes szabályokat a 

135/2015. (VI.2.) Korm. rendelet 1. melléklete, valamint a Felelős Hatóság 

honlapján közzétett Beszerzési segédlet 4.1.2. pontja és az ÁSZF 11.3-as pontja 

tartalmazza. 
 

4. Kérdés:  

A támogatási kérelem adatlap II/D pontjában a létszámjelentésre vonatkozó kérdés 

mire vonatkozik, illetve amennyiben szükséges a projekt során létszámjelentést 

készíteni a projektidőszakban, azt milyen módon kell dokumentálni a megvalósítás 

során. 

Válasz:  

A létszámjelentés készítésének kötelezettsége kizárólag az MMIA pályázati 

kiírásoknál releváns, a BBA kiírásoknál a ’Nem’ opciót kell megjelölni. 

 

5. Kérdés:  

Hivatkozással a 2017. október 20-án megjelent, BBA-5.2.1/3. számú, „A nemzetközi 

bűnügyi adat-, információcsere terén a személyes részvétel és együttműködés 

fokozása” című pályázati felhívásra, az alábbi kérdésekkel fordulunk Tisztelt Felelős 

Hatósághoz. Az XY pályázó egy korábbi projektre építve 8, új résztvevőkkel 

megvalósuló Europol hospitációs programot magában foglaló projektet tervez 

megvalósítani a fent hivatkozott felhívás keretében. A projekt kapcsán a szervezetünk 

továbbra is a BBA által finanszírozottan bérelt lakásban kívánja a gyakornokokat 

Hágában elszállásolni. Kérem szíves tájékoztatását arra nézve, hogy a megpályázandó 

projektben tervezett lakásbérlet vonatkozásában lehetőség van-e a jelenleg zajló, 

projektben megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására. A szervezetünk 

ennek kapcsán nyilatkoztatni kívánja a lakás bérbeadóját a bérbeadási szándék 

fenntartásáról, illetőleg a szerződés meghosszabbítás időtartamára  fizetendő bérleti díj 

mértékéről, amellyel párhuzamosan hasonló paraméterezettségű ingatlanok bérleti 

díjára vonatkozóan árlistát tervez  letölteni a bérbeadó ingatlanokat hirdető internetes 

oldalról.  

Válasz:  

A pályázati kiírás IV.2. pontja értelmében a projekt tervezése során a piaci ár 

igazolható a projekt tervezése alkalmával historikus adatokkal, vagyis alapul 



vehetőek a pályázati kiírást megelőző 36 hónapban megkötött 

szerződések/megrendelések adatai, a vonatkozó alátámasztó dokumentáció 

benyújtásával.  

 

A projekt megvalósítása során a piaci ár igazolása a Kedvezményezett feladata és 

kötelessége, amelyhez kapcsolódóan a részletes szabályokat a 135/2015. (VI.2.) 

Korm. rendelet 1. melléklete, valamint a Felelős Hatóság honlapján közzétett 

Beszerzési segédlet 4.1.2. pontja tartalmazza. Ezen szabályozók alapján a piaci ár 

alátámasztásához lehetséges módszer a lakás bérbeadójának nyilatkozata a 

bérbeadási szándék fenntartásáról, illetőleg a szerződés meghosszabbítás 

időtartamára fizetendő bérleti díj mértékéről, amellyel párhuzamosan hasonló 

paraméterezettségű ingatlanok bérleti díjára vonatkozóan árlista letöltése a 

bérbeadó ingatlanokat hirdető internetes oldalról. 

 

6. Kérdés:  

A pályázati felhívásban közzétett, a projektek végrehajtása során az egyes láthatósági 

elemek alkalmazásáról szóló táblázat szerint „Képzés, oktatás, tapasztalatcsere, 

rendezvények stb. esetén” kötelező fotódokumentáció készítése.  Kérem Tisztelt 

Felelős Hatóság tájékoztatását arra nézve, hogy ezen kötelezettség az Europol 

hospitációs gyakorlatokra is kiterjed-e. Pozitív válasza esetén kérem szíves 

tájékoztatását a fotódokumentáció tartalmi mibenlétéről. 

Válasz:  

Tekintettel arra, hogy a tervezett projekt jellege szerint külföldi 

tapasztalatcserének minősül, ezért a pályázati kiírásban foglaltak szerint és a 

projekt eredményeinek későbbi szemléltetése, disszeminációja érdekében elvárt 

fotódokumentáció készítése a projekt időszakában. 

 

7. Kérdés:  

Érdeklődni szeretnék, hogy egy esetleges BBA 5.1.3/2 sz. pályázati kérelemben, egy 

analitikai műszer műszaki specifikációjának megadásakor előírhatjuk-e azt, hogy a 

beszerezni kívánt új rendszer a már meglévő analitikai rendszerekkel hardver és/vagy 

szoftver tekintetében részben vagy egészben kompatibilis, csereszabatos legyen. 

Ha igen, milyen feltétellel/indokokkal. Ennek jogosságát/alámámaszthatóságát 

mennyire befolyásolja az a tény, hogy a piacon hány szolgáltató tudja a kompatibilis 

megvalósítást biztosítani. 

Szakmai indoklás: a vizsgálatok folyamatossága, kapacitásának megfelelő szintre 

hozása, és a vizsgálati módszerek átvihetősége szempontjából nagy szakmai előnyt 

jelentene az említett műszerkompatibilitás.. 

Válasz:  

A beszerzési igény - azaz a közbeszerzés tárgyának - a meghatározása 

ajánlatkérő diszkrecionális joga. 

A Kbt. 58. § szerint az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzési 

dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára (azaz a beszerzési igényére) 

vonatkozó műszaki leírást. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az 

összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében 

megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon 

írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A 

műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a 

verseny biztosítását a közbeszerzés során. 

 



A fentiek alapján ha az ajánlatkérő beszerzési igénye (közbeszerzés tárgya) egy 

analitikai műszer, akkor az ajánlatkérő felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás 

körültekintő előkészítése során felmérje a piacot, és úgy határozza meg az 

analitikai műszerre vonatkozó műszaki leírást (megkövetelt jellemzők: pl. 

méretek, teljesítmény- és funkcionalitás követelmények, környezetvédelmi 

jellemzők, szabványokra való hivatkozás, termék rendeltetése), hogy azzal ne 

akadályozza indokolatlanul a versenyt, és ne zárjon ki indokolatlanul valamely 

terméket. 

 

Ajánlatkérő felelőssége, hogy a közbeszerzés előkészítése során beható 

ismereteket szerezzen az adott piac működéséről, és feltérképezze a sajátos 

igényei kielégítésére szolgáló termékek körét. Ennek során kerülhet olyan 

helyzetbe, hogy a beszerzési igényre vonatkozó műszaki leírás összeállítása során 

nem zár ki a versenyből olyan terméket, mely a beszerzési igénynek ugyan 

megfelelne, de a nem kellő körültekintéssel meghatározott műszaki leírás okán 

nem ajánlható meg. Javasolt a műszaki leírásban rögzíteni a speciális igények 

okát. 

 

8. Kérdés:  

Az XY pályázó A nemzetközi bűnügyi adat- és információcsere terén a személyes 

részvétel és együttműködés fokozása témakörben pályázat benyújtását tervezi. A 

pályázat egyik része egy külföldön (több országban) lebonyolítandó gyakorlatsorozat. 

A költségvetés tervezéséhez kérném tájékoztatását. A külföldi szakmai 

együttműködők (a fogadó ország munkatársainak segítői) részére külföldön 

vendéglátás/étkezés elszámolható-e a projekt költségvetésének terhére. Illetve 

amennyiben valamely szomszédos országban egyeztetést tartunk (3-4 órás 

kiutazásonként), abban az esetben konferenciaterem bérleti díja elszámolható-e. 

Válasz:  

A BBA-5.2.1/3 számú pályázati kiírásban foglalt elszámolhatósági szabályok (lsd 

a IV.3.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei és a 

IV.3.6. Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei) szerint 

tervezhetőek a külföldi szakmai együttműködők részére ellátási költség, valamint 

terembérlet, amennyiben a projekt megvalósítása és a kitűzött célok elérése 

érdekében azok szakmailag indokoltak. 

 

9. Kérdés:  

A projektjavaslat keretében két féle laboratóriumi eszközt kívánunk beszerezni, 

amelyek mindegyikével érhető el vizsgálati idő csökkenés, mindazonáltal különböző 

mértékű, mivel eltérő a laboratóriumi felhasználás célja, így a vizsgálati idő csökkenés 

nem összevonható adat.  

Ez esetben elegendő, ha a szöveges részben mindkét eszköz által elérhető vizsgálati 

idő csökkenésre kitérünk, azonban a mutatóknál kért meghatározásnál csupán az egyik 

eszköz által elért időbeli csökkenésre utalunk? 

Válasz:  

Az indikátor definíciója „A projekt keretében beszerzett eszközökkel történő a 

súlyos, szervezett, határon átnyúló bűncselekményekhez köthető anyag 

laboratóriumi vizsgálatához szükséges munkaórák számának csökkenése.” 

szerint a célértéket olyan módon szükséges meghatározni, hogy az összevontan és 

kimutathatóan tükrözze a projekt keretében beszerezni kívánt valamennyi 

eszköz vizsgálati munkaóra csökkenésre gyakorolt hatását. 



 

10. Kérdés:  

A pályázati kiírás kitöltési útmutatója az II/C/3 pont rögzíti: 

„A támogatást igénylő és Konzorciumi partner/ek (amennyiben releváns) szervezet 

szakmai kompetenciájának, az összes bevonni tervezett szakember bemutatása 

szükséges a projektben tervezett tevékenységek vonatkozásában. Nem elegendő 

csupán felsorolásszerűen bemutatni az adott személyt (pl.: „XY - projektmenedzser, 2 

év projektmenedzsment tapasztalattal”). A válaszadás során a Támogatást igénylő 

térjen ki a projektbe bevonni tervezett szakemberek releváns tapasztalataira és a 

projekt sikeres megvalósítására vonatkozó szervezeti kompetenciák meglétére is.” 

A projekt adatlap azonban csak táblázatot tartalmaz. A fenti kötelezettségnek eleget 

lehet tenni pusztán a táblázatban felsorolt személyek önéletrajzának csatolásával? 

Amennyiben további információkat várnak, kérem szíveskedjenek annak megadási 

helyét meghatározni. 

Válasz:  

Amennyiben a releváns szakmai tapasztalat és kompetencia a támogatási 

kérelemhez csatolt dokumentumokból kideríthető, akkor elegendő kiutalni a 

vonatkozó dokumentumra a „Képzettség” adatmezőben, hogy az könnyen 

beazonosítható legyen. 

 

11. Kérdés:  

Az újonnan megjelent BBA-s pályázati felhívások kapcsán kérdeznénk, hogy 

amennyiben a pályázat összeállításához  az eszköz specialitása okán nem lehetséges 3 

különböző gazdasági társaságtól ártájékoztató beszerezése, úgy elegendő-e egy 

ártájékoztató alapján összeállítani és benyújtani a pályázatot? 

Továbbá amennyiben a kedvezményezett és a megkérdezett piaci szereplő nem ismer 

a pályázatban szerepeltetni kívánt speciális eszközre több alternatívát, az hátrányt 

jelent-e a pályázat bírálatában? 

Abban az esetben, ha a fentiek hátrányt jelentenek, úgy az egyedi képességekkel bíró, 

speciális, nehezebben beszerezhető eszközök a pályázat bírálata szempontjában 

hátrányban részesülhetnek szemben a könnyen, több piaci szereplőtől beszerezhető 

eszközöket tartalmazó támogatási kérelmekkel. 

Válasz:  

A projekt tervezése során az elszámolhatósági feltételekre és a piaci ár 

igazolására vonatkozó kötelezettségek a pályázati kiírás IV.2 pont 1.1 

szakaszában definiáltak, a kivételi körökkel kapcsolatban a Felelős Hatóság 

honlapján közzétett hatályos Beszerzési Segédlet vonatkozó pontjában 

találhatóak részletszabályok azaz, hogy mely esetekben nem szükséges 3 ajánlat 

benyújtása a piaci ár igazolásaként.   

A piaci ár alátámasztása során részletesen kell bemutatni azokat az objektív 

körülményeket, azaz a beszerzés tárgya természetéből következő sajátosságokat, 

amelyek alapján nem köteles a három árajánlat bekérésére (a kivételi körbe 

tartozás igazolása), amelynek hiányában az adott költségek elutasításra 

kerülhetnek. Mindemellett felhívom figyelmét arra, hogy a Felelős Hatóság 

elvárása, hogy fő szabály szerint 3 ajánlat bekérésére kerüljön sor, mivel így 

jelentősen csökkenthető a későbbi audit kockázat is.  

 

A piaci ár megfelelő alátámasztása a támogatást igénylő feladata és felelőssége. 

 



A Felelős Hatóság az elszámolhatósági szabályoknak való megfelelőség érdekében 

külön szempontként értékeli a projekt terhére elszámolni tervezett költségek  

piaci árnak való megfelelőségét (a benyújtott támogatási kérelmek elbírálásának 

folyamata, az értékelési szempontrendszer megtalálható a pályázati kiírás V.1 

pontjában). Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati kiírás V.3 pontja szerint a 

szakmai és pénzügyi értékelés során az igényelt támogatási összeg csökkentése 

kezdeményezhető: olyan költségtételek esetén, melyek nem felelnek meg a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különös tekintettel a 

költséghatékonyságra és gazdaságosságra. 

 

12. Kérdés:  

A Belső Biztonsági Alap BBA-5.2.1/3 számú pályázat költségvetés tervezése során az 

alábbi pontosítást igénylő kérdés merült fel:  

A pályázati kiírás IV.3.3. h) pontjában meghatározottak szerint szállás költség címén 

belföldön  nettó 15 000 ft/fő/éj összeg számolható el, azonban a kibervédelem 

témakörében, nemzetközi partnerek részvételével szervezendő konferenciára 

meghívott külföldi vendégek elszállásolására alkalmazható e külföldi szálláshely 

tekintetében megadott 150 euróban maximalizált szállás összeg, mivel a piac 

felmérése alapján a külföldi partnerek elszállásolásának költségei megegyeznek a 

külföldi szálláshely árakkal. Kérem tájékoztatásukat, hogy e tekintetben milyen 

módon van lehetőség az e tételben keletkező teljes költség elszámolására. 

Válasz:  

Az érintett pályázati kiírás szerint belföldi szállás esetén a projekt keretében az 

elszámolható költség nettó 15.000,-Ft/fő/éj összegben lett maximalizálva. 

Amennyiben ennél magasabb összegű szálláshelyet kívánnak igénybe venni, a 

különbözetet saját, intézményi költségvetés terhére szükséges finanszírozni. 

 

13. Kérdés:  

A BBA-5.2.1/3 pályázati kiírás szerint az alábbi tevékenység támogatott:  

„nemzetközi igazságügyi és rendvédelmi szakértői tapasztalatcseréken (fórumok,  

munkacsoportülések, konferenciák) történő részvétel és ezek szervezése” 

Ugyanakkor a VIII.5.A- tevékenységi mátrix  (87. oldal) szerint a célcsoport számára 

nyújtott szolgáltatás nem elszámolható költség, amit az EPTK felületén látható 

költségbesorolás is megerősít. 

Kérem a Felelős Hatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a tanulmányút, 

tapasztalatcsere keretén belül szervezett konferenciákon résztvevők költségeit hol 

lehet elszámolni ? 

Válasz:  

A tanulmányút, tapasztalatcsere keretén belül szervezett konferenciákon 

résztvevők költségeinek elszámolására van lehetőség a pályázati kiírás szerint pl. 

a  D/II költségsoron (ha az érintett személyek szakmai megvalósítók) Szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség soron. 

 

14. Kérdés:  

Pályázat benyújtását tervezzük a BBA 5.3.3/3 és a BBA 5.2.1/3 pályázati kiírásokra, 

kérem tájékoztassanak arról, hogy a konferenciákon, tréningeken megjelenő szakértők, 

előadók számára fizethető-e valamilyen díjazás a projektekben és amennyiben igen, 

milyen összegben. 

Válasz:  



A kiírás VIII.5. pontja szerinti Intézkedés – tevékenység mátrix meghatározza, 

hogy adott intézkedés kapcsán mely tevékenységek tervezhetőek. A kiírás 

VIII.5.B. pontjában megtalálható Tevékenység - költség mátrix pedig 

meghatározza, hogy adott tevékenység esetében melyik költségtípusra tervezhető 

költség. A 2017. október 25-én tartott pályázói tájékoztató napon elhangzott 

„Költségvetés tervezése” című előadáson adott a Felelős Hatóság részletes 

információt arról, hogy az egyes költségek mely soron tervezhetőek. 

 

Ennek alapján előadói díj tervezhető például: 

- az 5.2.1/3 számú intézkedés esetében a „Tanulmányút, tapasztalatcsere, 

kiválasztási misszió” vagy az „Egyéb szakmai tevékenység” tevékenységek 

vonatkozásában van lehetőség, „Egyéb szakértői szolgáltatás költségei”-ként, 

„Képzéshez kapcsolódó költségek”-ként vagy „Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás”-ként; 

- az 5.3.3/3 számú intézkedés esetében a „Képzés, oktatás előkészítése és 

végrehajtása”, a „Tanulmányút, tapasztalatcsere, kiválasztási misszió” vagy az 

„Egyéb szakmai tevékenység” tevékenységek vonatkozásában van lehetőség, 

„Egyéb szakértői szolgáltatás költségei”-ként, „Képzéshez kapcsolódó 

költségek”-ként vagy „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű 

ráfordítás”-ként. 

 

A kiírás az előadók díjazása vonatkozásában nem tartalmaz összegszerű 

korlátozást, ugyanakkor a piaci árnak való megfelelés alátámasztása ezek 

költségek esetében is feladata a pályázónak. 

 

 

15. Kérdés:  

Szeretném kérdezni, hogy gépkocsi bérlésre van-e lehetőség a BBA-5.2.1/3 pályázati 

kiírás keretében? 

Válasz:  

A kiírás VIII.5. pontja szerinti Intézkedés – tevékenység mátrix meghatározza, 

hogy adott intézkedés kapcsán mely tevékenységek tervezhetőek. A kiírás 

VIII.5.B. pontjában megtalálható Tevékenység - költség mátrix pedig 

meghatározza, hogy adott tevékenység esetében melyik költségtípusra tervezhető 

költség. Ennek alapján meghatározható, hogy a kiírás IV.3.3. pontja szerinti, 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolód bérleti díj tervezésére az 5.2.1/3 számú 

intézkedés esetében számos tevékenység vonatkozásában van lehetőség. 

 

 

 

 


