
A Belső Biztonsági Alapból (Külső határok és vízum) társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban megállapított 

szabálytalanságok 

 

Az alábbi adatokat a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alapból származó támogatások felhasználásáról 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján közzé kell tenni: 

 

Kedvezményezett Projekt azonosító 
száma, címe 

Megsértett 
rendelkezés(ek) 

Szabálytalanság 
következménye 

Szabálytalansággal 
érintett összeg1 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

Konzuli tisztviselők 
ideiglenes kihelyezése 

Kbt. 55. § (3) bekezdése, a 
63. § (1) és (3) 

bekezdésekre tekintettel a 
67. § (1) és (5) bekezdése, 

a KFF nem támogató 
tartalmú jelentése alapján. 

KEF-es beszerzés esetében 
5% pénzügyi korrekció került 

megállapításra (52 745 Ft), 
amelyet az FH nem terhelt a 
Kedvezményezettre (2016. 
aug. 22 előtti beszerzés). 

1 054 900 Ft 

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

Regionális továbbképzés 
a konzuli tisztviselők 

számára 

Kbt. 55. § (3) bekezdése, a 
63. § (1) és (3) 

bekezdésekre tekintettel a 
67. § (1) és (5) bekezdése, 

a KFF nem támogató 
tartalmú jelentése alapján. 

KEF-es beszerzés esetében 
5% pénzügyi korrekció került 
megállapításra (139 165 Ft), 
amelyet az FH nem terhelt a 
Kedvezményezettre (2016. 
aug. 22 előtti beszerzés). 

2 783 300 Ft 

Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal 
(mint Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal) 

 Konzuli együttműködés 
támogatása 

vízumtanácsadói 
elsődleges szűrő 
tevékenységgel 

Kbt. 55. § (3) bekezdése, a 
63. § (1) és (3) 

bekezdésekre tekintettel a 
67. § (1) és (5) bekezdése, 

a KFF nem támogató 
tartalmú jelentése alapján. 

KEF-es beszerzés esetében 
5% pénzügyi korrekció került 

megállapításra (38 225 Ft), 
amelyet az FH nem terhelt a 
Kedvezményezettre (2016. 
aug. 22 előtti beszerzés). 

764 504 Ft 

                                                           
1 A szabálytalansággal érintett összeg: A project 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. 



Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 

Konzuli tisztviselők 
ideiglenes kihelyezése 

A 135/2015. (VI. 2.) 
Korm. rendelet 

mellékletét képező, 
„Útmutató az 
elszámolható 

költségekről” című 
mellékletének 1.3.5. pontja 
(„A piaci ár igazolása”) és 

2.7 pontjának 
(„Útiköltség, kiküldetési 

költség”) b) alpontja; 
Beszerzési segédlet a 

közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő, illetve a 

közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) kivételi körébe 
tartozó beszerzésekhez” 

című útmutató 4.1 pontja. 

A szabálytalansággal érintett 
számlák elszámolható 

összköltségére eső támogatás 
összegének 50%-os mértékű 

korrekciója 
(1 424 655 Ft). 

3 031 240 Ft 

 


