Belső Biztonsági Alap
2017-2018 közötti időszakra vonatkozó munkaprogram első pályáztatása (2018.06.29)
Kérdések és válaszok
1. Kérdés:
A 2018. június 29-én közzétett pályázati kiírások kapcsán az alábbi kérdések
megválaszolásában kérjük szíves segítségüket.
1.
A BBA-5.3.3. számú pályázati kiírás keretében megpályázandó valamely
képzés kapcsán kötelező-e külföldi társhatóságok/partnerek bevonása, illetőleg
elvárás-e belföldi társhatóságok partnerkénti bevonása.
2.
A BBA-5.1.2. számú pályázati kiírás keretében benyújtandó projektjavaslat
esetében lehetőség van-e több, különböző szakterület (BBA célokat kielégítő)
eszközigényének egy komplex projektben történő megpályázására.
3.
Amennyiben egy projektjavaslat több projektelemet is tartalmaz, akkor egy
projektelem negatív elbírálása kihatással van-e az egész komplex pályázati javaslat
megítélésére. Lehetséges-e, hogy egy projektelem megvalósítását elutasítja a FH, a
többi elem azonban ettől függetlenül megvalósítható?
Válasz:
1. a pályázatok szövegezésben minden alkalommal feltüntetésre kerül,
amennyiben nem rendvédelmi szerv pályázata esetén rendvédelmi partner
bevonása kötelező; amennyiben a kiírás szövegében ez nem jelölt, nincs ilyen
kötelezettség, azonban figyelemmel arra, hogy a BBA célja a rendészeti
együttműködés erősítése a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés
fokozása érdekében támogatjuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket,
figyelemmel arra, hogy az – összhangban az Európai Bizottság elvárásaival –
azok jelentősen emelik a projekt nemzetközi relevanciáját
2. a különböző szakterületek eszközigényeinek közös pályázat keretében történő
benyújtására lehetőség van, természetesen abban az esetben, ha a tervezett
fejlesztések külön-külön is illeszkednek a BBA célkitűzéseihez, ugyanakkor
figyelemmel kell lenni arra, hogy egy komplex pályázat esetén is egyértelműen
azonosítható legyen, hogy mely fejlesztések milyen szakmai részcél
megvalósítása érdekében tervezettek és az adott szakterületen milyen mérhető
elváltozások tervezhetőek, vállalhatóak
3. mivel valamennyi fejlesztés egyedi, a feltett kérdés a benyújtott támogatási
kérelemben foglalt szakmai, költségvetési és projekttechnikai információk
alapján ítélhető meg pontosan; természetesen a pályázati kiírással
összhangban a benyújtott információk alapján a Felelős Hatóság dönthet úgy,
hogy egy-egy résztevékenységet nem támogat, vagy hogy a teljes kérelmet
elutasítja
2. Kérdés:
Szeretnénk érdeklődni, hogy a szállásköltség fedezésére biztosított napi 150 EUR
keretösszeg magában foglalja-e az idegenforgalmi adót (ifa), illetőleg a reggeli
költségét, avagy ez utóbbi költségek a keretösszegen felül elszámolhatóak.
Amennyiben a szállásra rendelkezésre álló keretösszeg ezen költségeket nem
tartalmazza, abban az esetben ezek a költségek mely költség soron számolhatóak el?

Válasz:
A pályázati kiírás IV.3.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségei h) pontja szerint:
„szállás költség, amely nem haladhatja meg belföldön a nettó 15.000,- Ft/fő/éj
összeget, külföldi szállás esetében bruttó 150 euró/fő/éj mértékű költség
számolható el. A szállásköltségen túl, a szállásköltséghez kapcsolódó
idegenforgalmi adó a projekt költségvetésébe tervezhető.”
A fentiek szerint az IFA nem számít bele a 150 €-s keretösszegbe, külön
tervezhető ebben a költségkategóriában a szállás költség soron vagy akár külön
soron is.
A reggeli költsége azonban a szállás költségen belül tervezhető, egyébiránt a
napidíj biztosítja a fedezetét.
3. Kérdés:
A BBA 5.3.3/6 számú pályázati kiírásból lenne néhány kérdésünk.
1. A 7. oldalon táblázatban megjelölt indikátorok kummulatíve vagy egy-egy projektre
értelmezhetőek? A 8000 óra számú képzés a trénerek által leadott óraszámot jelenti
vagy a képzésen résztvevők összesített megszerzett képzési órák száma?
2. A szakmai nyelvi képzésnek milyen feltételei vannak a kimenet szempontjából, pl.
vizsga, bizonyos fokozat elérése, etc.?
3. Szerepelhet-e kutatás a pályázatban, amelyre a képzéseket felépítjük?
Válasz:
Köszönjük érdeklődését.
1. A jelölt érték egy célindikátor, amely az intézkedés keretében támogatott
projektekkel érendő el (lsd. pályázati kiírás 7. oldal „Felhívjuk a figyelmét, hogy
az indikátorok célértékei kumulált értékek, amelyek az intézkedés alatt
beérkezett valamennyi projekt célértékeinek összegéből kerülnek kiszámításra.”
Azonban akár egy-egy projekt is irányulhat a teljes óraszámra, annak egy
részére, illetve annál magasabb értékre is, hisz ez értelemszerűen tovább
növelheti a projekt szakmai jelentőségét.
Az indikátor definíciója a pályázati kiírás 56. oldalán található. Ezzel
összhangban a megtartott órák száma a tréner által tartott óra szorozva a
képzésen résztvevők számával egyezik meg.
2. A nyelvképzések tekintetében szintén az indikátor definíció ad iránymutatást,
javasoljuk ezeket – a pályázat részeként – szintén áttekinteni: a BBA keretében
rendészet-specifikus szakmai idegen-nyelvvel bővített képzések támogatandóak.
A Program célja a súlyos és szervett bűnözés elleni küzdelem hatékonyságának
növelése, amely nyilvánvalóan csak magasabb nyelvismeret biztosítása mellett
garantált, így ebből a megfontolásból a BBA keretében elsősorban a középfokú
nyelvi szintet vagy azt meghaladó képzések támogatottak.
A minőségbiztosítás érdekében alkalmazott gyakorlat szerint a képzésen részt
vevők legalább A vagy B típusú államilag elismert nyelvvizsgát tesznek, a
szakmai szókincs bővülését pedig a pályázó saját belső vizsgával méri.
3. A pályázati kiírás VIII.5.A Intézkedés - tevékenység mátrix melléklete szerint a
kutatások támogatása a jelölt intézkedés alatt nem tilalmazott. Figyelemmel
azonban arra, hogy a kiírás elsősorban képzések megszervezését és megtartását

célozza és a teljesítménymérő mutatók is ezzel kapcsolatosak, javasolt a
tevékenységek és a költségek többségét e területekre koncentrálni.
4. Kérdés:
Ha jól értelmeztem, a július 17-i pályázati tájékoztatón előadáson elhangzottakat, az a
pályázó, aki szervezetileg nem kötődik olyan alapítványhoz, vagy állami
intézményhez, illetve testülethez, amely megfelelne a kiírt pályázatok résztvevői
feltételeinek, az lehetőség szerint "tagozódjon" valamelyik hivatalosan is elfogadható
pályázóhoz.
Tanácsot kérnék azzal kapcsolatosan, hogy a lánykereskedelemről, illetve fiatalkorúak
prostitúciójáról szóló, bűnmegelőzési témájú (képzés szintű) filmvetítésekkel
egybekötött előadás-sorozatával mely intézményhez, alapítványhoz tagozódhatnánk
pályázatunkkal?
Válasz:
A
BBA-5.3.3/6
számú
pályázati
kiírás:
http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/BBA5.3.3_6_kiiras_20180629.pdf
I.3.2 pontja tartalmazza a támogatható
intézkedéseket, valamint a kapcsolódó információkat, amely szerint: „Az
intézkedés céljának elérése érdekében elvárás, hogy projekt megvalósításában
érintett szerv(ek) részvételi hajlandósága a résztvevő szerv(ek) részéről igazolt
legyen.”
Ez az elvárás teljesítő a hazai (bűnüldöző) hatóság(ok) részéről aláírt
szándéknyilatkozattal/együttműködési megállapodással.
A képzések támogatható célcsoportja (képzésekbe bevont személyek) alapvetően
a bűnüldöző hatóság(ok) szakemberei.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

A képzéseknek kapcsolódnia kell az alábbi szakterületek egyikéhez (lsd VIII.3
Választható indikátorok listája):
terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus, polarizáció;
kábítószer-kereskedelem;
fegyverkereskedelem;
emberkereskedelem;
pénzmosás;
gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés;
korrupció a rendvédelem területén;
fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés;
cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolás;
szervezett bűnözés – beleértve: embercsempészet, termékhamisítás, MTIC és
jövedéki adócsalás, környezet és a természet elleni bűncselekmények;
A pályázati kiírásra pályázható szervezetek köre a kiírás II.1 pontjában került
meghatározásra:
- egyesület, a párt kivételével,
− köztestület,
− egyházi jogi személy,
− alapítvány,
− közalapítvány,
− szövetkezet,

− jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
− helyi önkormányzat,
− nemzetiségi önkormányzat,
− önkormányzati társulás,
− költségvetési szerv,
− nemzetközi szervezet,
− kormányközi szervezet és
− gazdasági társaság a projekt nonprofit módon történő végrehajtása esetén
A támogatást igénylőnek szakmailag önállóan vagy partner bevonásával
alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen pályázati kiírás keretében kizárólag azon
szervezetek – a költségvetési szervek kivételével – nyújthatnak be támogatási
kérelmet, amelyeknél a bírósági nyilvántartásba vétel, valamint a pályázat
benyújtási határideje között legalább 6 hónap eltelt.
5. Kérdés:
A BBA 2.6.1/6. számú pályázati felhívás 7. oldalán szerepel az alábbi indikátor:
„kialakított vagy korszerűsített határellenőrzési infrastruktúra száma: 4 db”
Kérdésem, hogy mit takar ez az érték?
Várom szíves válaszukat.
Válasz:
Tájékoztatjuk, hogy a pályázati kiírás I.3.2 pontja szerint egy támogatási
kérelemben nem kötelező az adott kiírásban meghatározott összes indikátort
teljes egészében betervezni, azaz nem kötelező, hogy egyetlen projekt teljesítse a
megcélzott indikátor értéket. Betervezhető a kitűzött célértéktől kevesebb is,
azonban fontos, hogy a támogatási kérelemben tervezett tevékenységek
arányosak legyenek a tervezett költségekkel.
6. Kérdés:
Az újonnan megjelent BBA–5.3.3/6. számú, „Az Európai Bűnüldözési Képzési
Rendszeren (LETS) kívüli további képzések” című pályázati felhívás kapcsán
érdeklődnék az alábbiakban.
Amennyiben egy projektbe a Kedvezményezett a képzések tekintetében külföldi
szervezet (például: Europol) külföldi előadóit/oktatóit szeretné bevonni, és a projekt
keretében a Kedvezményezett fizetné a külföldi előadók szállás/utazási költségét
továbbá az előadói/szakértői díjat, az adott nemzetközi, külföldi szervezettel
konzorciumi vagy együttműködési megállapodást szükséges-e kötni a projekt
keretében? (Ezen dokumentumok angol nyelven elérhetőek?)
Vagy külföldi társhatóság esetében egyik sem szükséges, hanem elégséges az adott
külföldi szervezet szándéknyilatkozata?
Szíves válaszukat előre is köszönöm.
Válasz:

Amennyiben a bevonni tervezett oktató/előadó eseti jelleggel, mint magánszemély
kerül megbízásra és ilyen formában kerül a költsége kifizetésre, abban az esetben
elegendő egy szándéknyilatkozat a küldő partnerhatóság részéről. Amennyiben a
Támogatást igénylő szervezet forrás átadását/a költségek megosztását tervezi a
külföldi partnerhatósággal, abban az esetben konzorciumi megállapodás
megkötése szükséges.
A megállapodás minták sajnos angol nyelven nem elérhetőek az FH oldaláról.
7. Kérdés:
Szíves tájékoztatásul küldöm az ORFK visszajelzését.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg más állami szerv, vagy hatóság, akit
szerintetek érdemes lenne megkeresnünk.
Válasz:
A Belső Biztonsági Alap hivatkozott pályázati kiírása (533/6) nem ír elő az
ORFK-val közös kötelező partnerséget.
Az intézkedés célja – többek között –: „…súlyos és szervezett bűnözés elleni
küzdelem tárgykörét illetően bűnüldözési-bűnmegelőzési témájú, illetve
multidiszciplináris képességek megteremtését célzó képzések… szervezése és
ilyen képzéseken történő részvétel.”
A támogatási kérelmeket a Belügyminisztérium nyílt kiválasztás keretében
fogadja be, amelynek értelmében kérelmet az Ön szervezete, mint nemzetközi
szervezet is benyújthat. Mindazonáltal, ahogy a pályázói tájékoztató
rendezvényen is elhangzott, illetve ahogy az Felelős Hatóság korábbi
gyakorlatából ismert, a program elsődleges célcsoportja a rendvédelmi szervek
köre, illetve a pályázati célkitűzések hatékony elérése is indokolttá teszi, hogy a
szakmai tartalom és minőség garantálása érdekében a támogatást igénylők
megvizsgálják a rendvédelmi szervek bevonásának lehetőségét (konzorciumi
partner, együttműködő partner, szakértői együttműködés, célcsoport stb.).
Elvárás, továbbá, hogy „…projekt megvalósításában érintett szerv(ek) részvételi
hajlandósága a résztvevő szerv(ek) részéről igazolt legyen.”
A FH álláspontja szerint az a tény, hogy az ORFK a pályázat megvalósításában
nem kíván részt venni, nem zárja ki, hogy az Ön szervezete más a célok elérését
szavatoló szervet (pl. megyei rendőr-főkapitányság, városi rendőrkapitányság,
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, bírói, ügyészi szervek stb.) megkeressen,
bevonjon.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a pályázati kiírás szerint a projekt
célcsoportja, a képzendők köre elsősorban a rendvédelmi szakemberek
közössége, így a támogatási kérelem összeállításánál javasolt erre kiemelt
figyelmet fordítani.
8. Kérdés:
Kérem szíves tájékoztatását azzal összefüggésben, hogy a BBA-5.3.3/6 Az Európai
Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli továbbképzések című pályázat
célkitűzésihez illeszkednek-e szervezetünk céljai, amely szerint képzéseket szeretnénk

megvalósítani az emberkereskedelem tárgykörében, illetve az emberkereskedelem
áldozatainak azonosítására szolgáló web alapú rendszer (EKAT Rendszer)
működésének oktatása tárgyában az azonosítást végző szervek, valamint önkéntesen
közreműködő szervek részére?
Kérem továbbá szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a BBA-5.2.3/6 A bűnügyi
adat-, információcsere terén adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése című projektben
az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására szolgáló web alapú rendszer
(EKAT Rendszer) további fejlesztésére tudna-e pályázni az Igazságügyi
Minisztérium?
Válasz:
A hivatkozott „Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli
továbbképzések” című pályázati kiírás célja – többek között –: „…súlyos és
szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgykörét illetően bűnüldözésibűnmegelőzési témájú, illetve multidiszciplináris képességek megteremtését célzó
képzések… szervezése és ilyen képzéseken történő részvétel.”
Ahogy az a korábbi szakmai egyeztetéseken és a pályázói tájékoztató
rendezvényen is elhangzott, a Belső Biztonsági Alap elsődleges kedvezményezetti
köre és a pályázati kiírás szerint a projekt célcsoportja, a képzendők köre
elsősorban a rendvédelmi szakemberek közössége, így a támogatási kérelem
összeállításánál javasolt erre kiemelt figyelmet fordítani.
Abban az esetben, amennyiben a projekt célcsoportjának nagyobb része/többsége
nem a jelölt körből kerül ki, azonban a program jelentős hozzáadott értékkel és
az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódóan bűnmegelőzési
relevanciával bír (pl. szakmai tapasztalatcserék, kiadványok, képzések,
kockázatelemzés, tanulmánykészítés stb.), a 2019-2020. évi Munkaprogram
keretében (2019 Q1-Q2) meghirdetni tervezett „Súlyos és szervezett bűnözés
elleni küzdelem részeként bűnmegelőzési tárgyú programok indítása” intézkedés
keretében nyerhet támogatást.
„A bűnügyi adat-, információcsere terén adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése”
című pályázati kiírás célja a „bűnügyi adat-, információcsere területén a súlyos és
szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében az uniós és egyéb releváns
ügynökségekkel történő együttműködés céljából IT rendszerek elemeinek
fejlesztése”. Amennyiben fejlesztésük az interoperabilitás javítását (nemzetközi
és hazai szakrendszerek közötti adatkapcsolatok kialakítása, új rendszerek
létesítése, meglévő hozzáférések kiterjesztése) célozza az emberkereskedelem
elleni küzdelem területén, a Felelős Hatóság érdemben vizsgálni fogja a
benyújtott javaslatot. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a fejlesztés
támogathatósága kizárólag a támogatási kérelemben foglalt információk részletes
megismerése és feldolgozása nyomán ítélhető meg.

