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A kiírás IV.2. c) pontjában az elszámolhatóság általános feltételei között szerepel, hogy olyan költség számolható el 

többek között, amelynek jogalapja szerződés, írásbeli megrendelő, közigazgatási határozat vagy ezekkel azonos 

bizonyító erejű dokumentum. A belső bizonylat, „ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentum”-nak számít-e, ez 

alapján elszámolható-e költségként? 

A Pályázó a pályázati partnereivel közösen, részben vagy egészben úgy tervezi megvalósítani képzési programját, 

hogy  étkezést, szállást és teremhasználatot saját erőforrásaiból biztosítja (figyelemmel a felhívás IV.4. a) pontjában 

írt lehetőségre),  amelyeknek természetesen költsége van, de amelyről számlát nem, csupán belső bizonylatot tudunk 

kiállítani.

Igen, belső bizonylattal saját teljesítés költségei elszámolhatóak. Ebben az esetben a hazai jogszabályoknak megfelelő, hatályos önköltség-számítási szabályzattal kell rendelkeznie a pályázónak, amelyet alapul véve kell a  belső

bizonylatot majd elkészíteni, amely onnantól az elszámolhatóság alapja lesz, úgymond elszámoló bizonylatnak tekintendő. Figyelni kell a tervezésnél, hogy a BBA projektek csak non-profit jellegűek lehetnek, tehát semmilyen mértékű

nyereség nem kalkulálható, még önköltségi számítás alapján sem, tehát tervezni csakis önköltségi árral, nem pedig térítési díjjal lehet. Továbbá a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a projektet megelőzően uniós forrásból

felépített/felújított ingatlan vagy beszerzett eszköz amortizációs költsége nem vehető figyelembe a projektben elszámolt önköltségi árba. Továbbá saját teljesítés esetében is követelmény, hogy a projekt elkülönített könyvelésében

szerepelnie kell az önköltségi alapon elszámolt költségeknek. 
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A kiírás IV.3.4. 1) pontja szerint a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások között szerepel 

a megbízási szerződés alkalmazásának lehetősége.  A projekt úgy valósítható meg, hogy az intézmény egy projekt 

menedzsmentet hoz létre, amely azonban a jelenlegi személyi erőforrásokból nem gazdálkodható ki. Ezért 

(figyelemmel a felhívás említett pontjára) a projekt csoport tagjait meghatározott időre (a projekt lebonyolításának 

időtartamára) kötött megbízási szerződéssel alkalmazná. Van-e erre lehetőség?  

A kiírás értelmében a szakmai megvalósításban közreműködő személyeket (NOK esetében pl.: oktatók) lehet megbízási szerződéssel foglalkoztatni. Ebben az esetben azonban figyelemmel kell lennie a beszerzési szabályok betartására, így

pl. ha az adott feladatkörre/munkakörre tervezett összeg meghaladja a nettó egy millió forintot, legalább 3 potenciális ajánlattevőtől kell bekérni ajánlatot, vagy amennyiben eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor közbeszereztetni

szükséges. Nettó egy millió forint alatti összeg esetében elegendő az egy ajánlat is. Azonban a projektmenedzsment tevékenység nem szervezhető ki. Projektmenedzsment alatt pedig a projektmenedzsert és a pénzügyi menedzsert értjük.

Ebben az esetben munkaszerződéssel, kinevezéssel lehet foglalkoztatni az illetőt a projekt keretében, vagy eleve alkalmazásban lévő kolléga bevonása esetén céljuttatást biztosítani számára a többletmunka ellátása végett, vagy esetlegesen

a projekt miatt felmerülő túlórák költségeivel lehet tervezni. Projektmenedzsment költségek (személyi jellegű ráfordítások, utazási költségek, irodabérlet, irodai eszközök, irodaszerek értendők alatta) tervezése esetében azonban figyelembe

kell venni a kiírás által meghatározott maximális % korlátokat.  Valamint nagyon fontos, hogy a menedzsmentet támogató személyzet (pl.: könyvelő, asszisztens, titkárnő stb.) bére csakis közvetett költségként számolható el. 
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A Hivatal a projekt megvalósításához Együttműködő partner bevonását tervezi, egy olyan szervezettel, mely 

közvetlen támogatásban nem fog részesülni, azonban a megvalósításban részt vesz. Együttműködő partnerségi 

megállapodásra nem találtunk mintát a felületen, valamint az elektronikus pályázatkezelő rendszerben is csak 

konzorciumi tag alapadatainak felvitelére van lehetőség. 

A pályázatkezelő felületen van lehetőség feltüntetni az Együttműködő partnert? 

Található minta az Együttműködő partnerségi megállapodásra? 

A pályázathoz már szükséges csatolni magát a partnerségi megállapodást, vagy elegendő egy szándéknyilatkozat, 

miszerint a jövőben partnerségi megállapodásra fog sor kerülni? 

A pályázói tájékoztatón elhangzottakkal összhangban a Felelős Hatóság kizárólag konzorciumi partnerekkel kötendő megállapodás esetén tett közzé kötelezően alkalmazandó mintát, együttműködő partnerek esetén a megállapodás

szövege nem kötött. Az együttműködő partner bevonásának tényét és a partner adatait a támogatási kérelemben fel kell tüntetni. A támogatási kérelemhez az együttműködési megállapodást kell csatolni.
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Az előre meghatározott Mérföldkövekhez rendelt számszerűsíthető eredményektől és a hozzájuk rendelt költségek 

felhasználásától való esetleges eltérés milyen mértékben megengedett? Illetve milyen következményekkel jár az előre 

betervezett, vállalt teljesítéstől és költségfelhasználástól való eltérés a projekt megvalósítása alatt? 

Mérföldkövekhez rendelt indikátoroktól, kifizetésektől eltérés: az Általános Szerződési Feltételek 12, 10.10.2b), 13. pontjaiban meghatározottak az irányadóak.
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A honlapon megjelent 5.1.2 felhívásban 50 millió Ft, a pályázat kitöltő rendszerében 5 millió forint a minimális 

pályázati értékhatár.
 Az 5.1.2 számú kiírás 1.2.1. pontjában pontosításra került a projekt költségvetés minimum összege, amely helyesen 5.000.000 Ft.

6 Bruttó vagy nettó értéknek kell tekinteni a felhívásokban meghatározott minimum értékhatárt? A pályázó támogatási kérelmében megjelölt ÁFA levonási jogállása szerint kell értelmezni az értékhatárt.
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Csak az Elektornikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerből (továbbiakban: EPTK) generált 

nyilatkozatot szükséges papír alapon benyújtani a pályázáskor vagy az egész pályázati dokumentációt?
A támogatási kérelmet elektronikusan, az EPTK felületen keresztül szükséges beadni, papír alapon csak a nyilatkozatot kell eredetiben a Felelős Hatóság részére benyújtani a pályázat beadását követő 3 napon belül. 

8

A pályázati kiírás alapján az erdetben benyújtandó nyilatkozat beadására a pályázat beadási határidejét követően 3 

nap áll rendelkezésre. Figyelemmel a BM által meghatározott pályázat beadási határidőre (2015. október 29, 

csütörtök 12:00 óra), kérem szíves megerősítését, hogy a nyilatkozat beadási határideje 2015. november 2-án jár le, 

tekintettel arra, hogy a 3 napos határidő utolsó napja munkaszüneti nap. 

Tekintettel, hogy a benyújtás végső határideje munkaszüneti napra esik (2015. november 1.), így a nyilatkozat a  Felelős Hatósághoz legkésőbb a következő munkanapon, 2015. november 2-án munkaidő végéig érkezhet be
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Csak a kapcsolattartó fér hozzá az EPTK rendszerben érkező értesítésekhez/információkhoz vagy az is, aki a 

rendszerbe regisztrált és támogatási kérelmet töltött ki? Lehet-e kapcsolattartó esetében központi e-mail címet 

megadni. 

Az elektronikus pályázói rendszerben az adott projekthez regisztrált kapcsolattartó(k) kapnak értesítést a projektet érintő változásokkal kapcsolatban. Abban az esetben használhat, amennyiben a központi e-mail címet a projekt

szempontjából releváns munkatársak is elérik.  
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A tevékenységek ütemezését meg lehet adni a Támogatási Szerződés megkötésétől számított hónapokban például a 

Támogatási Szerződés megkötése + 1 hónap vagy konkrét időpontot kell megadni például 2016. április. A 

közbeszerzések kapcsán megadandó időpontokat elégséges szintén a Támogatási Szerződés megkötésétől számítva 

napokban megadni vagy év, hónap, nap megadása szükséges?

A tevékenységek ütemezésénél (Mérföldkövek funkció) a rendszer csak konkrét dátumot (év, hónap, nap) tud értelmezni. A közbeszerzés kapcsán is a pontos dátum rögzítése szükséges.

11 Projekt elnyerése esetén mikorra várható a Támogatási Szerződés megkötése?  Az előzetes ütemtervek szerint a támogatási döntésről 2015. decemberében kapnak tájékoztatást a pályázók.
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Közbeszerzési eljárások tekintetében lesz olyan eszköz, amelyet a Hivatal titkos eljárásban kíván beszerezni, azonban 

ezen eljárások lebonyolítására jelenleg nincsen hatályban nemzeti szabályozás. Ebben az esetben lehetőség van-e 

arra, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében meghatározandó határidőket a közbeszerzési törvény szerinti a nyílt 

közbeszerzési eljárásokra meghatározott határidők figyelembevételével adja meg a hivatal? A közbesuerzési eljárások 

ütemezését a jelenleg hatályos Kbt. vagy a 2015. november 1-től hatályba lépő új szabályozás alapján kell 

elkészíteni?

Tekintettel a hazai és az európai uniós közbeszerzéseket szabályozó irányelvekre, különös figyelmet kell fordítani a piaci verseny biztosítására a beszerzési eljárások lefolytatásakor. Ennek megfelelően kizárólag különösen indokolt

esetben lehetséges az ettől eltérő eljárásrend szerinti beszerzés lefolytatása. Amennyiben a közbeszerzési eljárások 2015. november 1-jét követően kerülnek megindításra, a módosított szabályozás alapján kell tervezni
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A 35 millió forintot elérő vagy azt meghaladó projekt esetén a kedvezményezett köteles legalább A2-es méretű 

információs plakátot, jól látható helyre elhelyezni. A Hivatal által beszerezni kívánt, felderítési célokat szolgáló több 

esetben  fedett műveletekben alkalmazott eszközök tekintetében ez nem minden esetben lehetésges. Kérjük tisztázzák 

annak lehetőségét milyen módon van lehetőség eleget tenni a fenti kötelezettségnek. 

A hatályos Uniós szabályozás szerint a Felelős Hatóság nem tekinthet el a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályoktól, így az információs plakátot úgy szükséges elhelyezni, hogy az a fedett műveletek megvalósítását ne

akadályozza. (pl. a Hivatal épületén belül) 
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A gépjárművek esetén felmerülő regisztrációs adó az ÁFA-hoz hasonló szabályok alapján elszámolható költségnek 

tekinthető-e?

Igen, regisztrációs adó elszámolható költségnek tekinthető. Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztrációs adó összegét a nettó egységárban szükséges feltüntetni. Az ÁFA összege a regisztrációs adóval csökkentett nettó egységárra kerüljön

kalkulálásra.
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Az adatlapon nevesíteni szükséges a projekt megvalósításának helyszínét. Lehetséges-e a felügyelő szervezeti egység 

címének megadása azon végső kedvezményezettek esetében, amely tevékenységének jellegénél fogva fedett módon 

látja el a feladatát? 

Igen lehetséges központi cím megadása.
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Külföldi partnerhatóság bevonásával megvalósuló tanulmányút/képzés esetén együttműködési megállapodás 

megkötése szükséges a külföldi partnerhatósággal? Amennyiben igen, az együttműködési megállapodás angol nyelven 

hol érhető el?

A partnerszervezet bevonása nagyban függ a projektben tervezett tevékenységektől. A partner bevonásáról a Pályázati Kiírás 2.3 pontja rendelkezik. Partnerszervezet bevonása akkor tekinthető indokoltnak, amennyiben tevékenyen részt

vesz a projekt megvalósításában. Tanulmányút esetén szándéknyilatkozat (fogadó nyilatkozat) is elfogadható a külföldi hatóság részéről, amennyiben részükről a projekt keretében nem keletkezik költség, illetve a projekt végrehajtásában

nem vesz részt aktívan.  A konzorciumi megállapodás minta a Felelős Hatóság honlapján  jelenleg csak magyar nyelven érthető el.



17 Hogyan érinti az elszámolást, ha a képzésben résztvevőnek nem sikerül a nyelvvizsgája?  Sikertelen nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga költségei nem számolhatóak el. Amennyiben a vonatkozó indikátor célértékének teljesítésekor a Pályázó nem éri el a 75%-ot, akkor az oktatás (tanfolyam) költségei is csökkentésre kerülhetnek.
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Amennyiben a pályázó egy költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény egyik tanszéke, akkor a pályázó 

foglalkoztatásában álló személyeknek minősülnek a más tanszéken tanító kollégák is? Hogyan történik az ő 

kifizetésük? Valamint a kutatásba bevonni szándékozott külső személyek pontos számát és nevét már a pályázattal 

együtt le kell adni, vagy ebben a későbbiekben van mozgástér változtatni? Hogyan történik az ő kifizetésük?

Egy szervezeti egység (pl.: tanszék) önállóan csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a költségvetési szerv alapító okirata és belső szabályzói alapján (pl. SZMSZ) megállapítható, hogy a fő szervezettől (pl.:

felsőoktatási intézmény) függetlenül gazdálkodó szervezeti egységként működik. A támogatási kérelem Humánerőforrás funkcióban a pályázó foglalkoztatásában álló személyek adatmezőben szükséges feltüntetni minden olyan személyt,

aki a szervezet alkalmazásában áll és a projekt megvalósításában aktívan részt vesz. A projektbe bevont személyek munkabérének költsége teljesen vagy részben elszámolható a projekt közvetlen költségei között attól függően, hogy a

munkaidejének mekkora hányadát fordítja a projekt megvalósítására. 

A bevonni tervezett külső személyek létszámát is szükséges a támogatási kérelemben megadni, de amennyiben a személyek neve még nem ismert a Humánerőforrás funkció 3. táblázatában (azon személyek bemutatása, akiknek a bére a

közvetlen költségek között kerül elszámolásra) név mezőben a „kiválasztás alatt” szöveget szíveskedjen feltüntetni és be kell mutatni, hogy az egyes feladatokra milyen munkakörben, milyen képzettséggel rendelkező személyeket

terveznek felvenni. Azon munkatársak esetében, akiknek a személye már ismert a projekt benyújtásakor, önéletrajz csatolása szükséges a Dokumentum csatoló funkcióban.

A külső munkatársak kifizetésének módja történhet pl.: megbízási szerződés keretében. A szakmai megvalósításában közreműködők költségeiről és a kifizetések módjáról részletesen a pályázati kiírás  IV.3.4. pontjában olvashat.
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Az 5.1.2. azonosítószámú pályázati kiírás IV.3.2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek pont, 3) Eszközbeszerzés 

költségei alpontban olvasható az alábbi mondat:

"Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási időszakon belüli eszköz-biztosítási díj 

elszámolható a számviteli törvényben és az Áhsz-ben foglaltak szerint." 

A eszköz-biztosítási díjba bele tartozik-e a beszerzendő gépjármű CASCO-biztosítása?

2. Amennyiben az eszköz-biztosítás alatt vagyonbiztosítást értünk, akkor a biztosítási díjat  projektmegvalósítás 

időtartamára lehet csak elszámolni vagy a fenntartási időszakra? 

3. Az egyes eszközökhöz tartozó vagyonbiztosítást a költségvetésben mely soron kell szerepeltetni?

A 2015. október 29-én megjelentetett módosított BBA-5.1.2. számú pályázati kiírás szerint az elszámolható költségek köréből törlésre került az eszközbiztosítási díj. Ennek megfelelően a projekt terhére nem elszámolható a projektből

beszerezni kívánt gépjármű CASCO biztosítása, vagyonbiztosítása.

Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati kiírásban megjelentetett Általános Szerződési Feltételekben rögzített Fenntartási kötelezettség szerint saját forrásból az alábbiak szerint köteles a Kedvezményezettnek a biztosításról

rendelkeznie:

„9.4 A Kedvezményezett a fenntartási időszakban köteles a 3 millió forint összeget meghaladó értékű, a Projekt keretében teljes beszerzési értéken elszámolásra kerülő beszerzési tárgyra vagyonbiztosítással rendelkezni a beszerzés

tárgyához igazódó biztosítást kötni és azt az előírt időszakban fenntartani.”
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A Belső Biztonsági Alap 5.1.5 illetve a 6.1.2 pályázati kiírások IV.3.1. Projekt előkészítés költségei pont 3. francia 

bekezdésében szereplő „megvalósíthatósági tanulmány” megléte/elkészítése szükséges-e?

A BBA-5.1.5. és a BBA-6.1.2. számú pályázati kiírásokban nem került a pályázók részére előírásra „megvalósíthatósági tanulmány megléte/elkészítése”, azonban amennyiben a fejlesztés(ek) jellege ezt indokolja a projekt(ek)

megvalósíthatósága szempontjából, akkor a költség betervezhető a projekt(ek) előkészítési költségeként.

21 A Belső Biztonsági logó elérhető-e angol nyelven? Jelenleg még nincs elérhető véglegesített angol nyelvű logó
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A szervezet 2015. július 1-jével az alapító okirata szerint önálló költségvetési szervként létrejött. A szervezet részére 

vagyonátadás nem történt, annak kezelését – gazdasági szervként – a fő szervezet látja el. Egyes vélemények szerint a 

a szervezet ettől függetlenül önállóan pályázhat (jogilag önállóként létrejött), más vélemények szerint vagyon nélkül 

nem vállalhat kötelezettséget.

A BBA kiírások II.1. Szervezeti alkalmasság pontja rendelkezik arról, hogy mely szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet az adott pályázati konstrukción belül. Az alapító okiratban foglaltakon túlmenően, szükséges megvizsgálni a

Szervezeti és Működési Szabályzatot annak érdekében, hogy eldönthető legyen az, hogy a szervezet rendelkezik-e a kötelezettségvállaláshoz szükséges jogkörrel.
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A Belső Biztonsági Alap 5.1.5 illetve a 6.1.2 pályázati kiírások IV.3.1. Projekt előkészítés költségei pont 3. francia 

bekezdésében szereplő „megvalósíthatósági tanulmány” megléte/elkészítése szükséges-e? 

Tekintettel arra, hogy a Pályázati Kiírás nem tartalmaz erre vonatkozóan útmutatást, kérem írásos tájékoztatásukat.  

A BBA-5.1.5. és a BBA-6.1.2. számú pályázati kiírásokban nem került a pályázók részére előírásra „megvalósíthatósági tanulmány megléte/elkészítése”, azonban amennyiben a fejlesztés(ek) jellege ezt indokolja a projekt(ek)

megvalósíthatósága szempontjából, akkor a költség betervezhető a projekt(ek) előkészítési költségeként.
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Amennyiben egy tervezett képzésbe külföldi társhatóság munkatársa is bevonásra kerül, a képzésen résztvevő 

munkatársak száma elnevezésű indikátor esetében kizárólag a pályázó intézmény foglalkoztatásában lévő résztvevők 

számát kell célértékként szerepeltetni vagy a külföldieket is bele kell számítani?

Kérjük, hogy a vonatkozó pályázati kiírás I.3.2. Támogatható intézkedés ismertetése című pontjában foglaltakat szíveskedjen a képzésbe bevonható külföldi munkatársak esetén figyelembe venni. Amennyiben nincs erre vonatkozó

szűkítés, akkor külföldi szakemberek is bevonhatóak a képzésbe és az indikátor célértékek ennek megfelelően tervezhetőek. Amennyiben a külföldi szakemberek bevonása nem kötelező elvárás a pályázati kiírás szerint, akkor kérjük

legyenek figyelemmel a költséghatékonysági szempontokra is a képzendő állomány létszámának tekintetében.
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BBA- pályázati kiírás IV.3.8. Közvetett költség h) pont dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek Pontosan 

milyen eszközöket és szolgáltatásokat lehet ebben a kategóriában elszámolni?

Dokumentációs költség alatt lehet értelmezni az irodaszer (papír, mappa stb.) beszerzési költséget. Irattárazási, archiválási költségek alatt elszámolható pl. azon munkatárs bére, aki a dokumentumok irattárazásával foglalkozik, továbbá pl.

az elektronikus dokumentumok adathordozóra történő mentésének/archiválásának költsége is ide tartozik (amennyiben a kiadások a projekt megvalósítási időszakában merülnek fel). 
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Az október 19-én megtartott BBA konferencián nem tudtak konkrét választ adni a gépjárművek beszerzésével 

kapcsolatban felmerülő egyéb járulékos költségek pályázatban történő elszámolhatóságáról (biztosítás, üzembe 

helyezési díj, stb.).

Érdeklődni szeretnék, hogy ez ügyben született-e már hivatalos döntés, illetve ha elszámolható, akkor melyik 

tevékenységnél és költségvetési típusnál?

A módosult pályázati kiírásoknak megfelelően a biztosítási költség nem elszámolható a projekt terhére. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati kiírásban megjelentetett Általános Szerződési Feltételekben rögzített Fenntartási

kötelezettség szerint saját forrásból az alábbiak szerint köteles a Kedvezményezettnek a biztosításról rendelkeznie:

„9.4 A Kedvezményezett a fenntartási időszakban köteles a 3 millió forint összeget meghaladó értékű, a Projekt keretében teljes beszerzési értéken elszámolásra kerülő beszerzési tárgyra vagyonbiztosítással rendelkezni a beszerzés

tárgyához igazódó biztosítást kötni és azt az előírt időszakban fenntartani.”

Vannak azonban a gépjárművek beszerzésével kapcsolatban felmerülő egyéb járulékos költségek, mint például a regisztrációs adó és az üzembe helyezési díj, amelyek elszámolhatóak a projekt költségvetésének terhére. A regisztrációs adó

összegét a nettó egységárban szükséges feltüntetni, azonban az ÁFA összege a regisztrációs adóval csökkentett nettó egységárra kerüljön kalkulálásra.
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A BBA-2.4.2. kiírás indikátorai között szerepel két szám, amit nehezen tudunk értelmezni:  - Határigazgatáshoz 

kapcsolódó képzési órák 6.500.000 óra (hat és fél millió) - Nyelvtanfolyamhoz kapcsolódó képzési órák 374.400 óra  

Kérem, segítsenek, hogy ezeket az órákat mi alapján kapták meg, mivel ha a határigazgatáshoz kapcsolódó képzési 

órákon részt vesz 975 fő és az összóraszám 6 és fél millió, akkor egy főre 6666 óra jut! Hasonlóan 220 főnek kell 

374.400 órát letanítani nyelvtanfolyamokon, ami egy főre lebontva 1701 órát jelent!  A másik kérdésem az lenne, 

hogy tervezhetünk-e a pályázó munkavállalóinak továbbképzéseket, szakmai megvalósítással kapcsolatos 

tanfolyamokat (hivatásosaknak és közalkalmazottaknak)? Ha igen, akkor milyen mértékig?

1)  indikátorok: A BBA-2.4.2-2015 kiírás keretében a Pályázó által ténylegesen tervezett szakmai továbbképzések óraszámát kérjük megadni. 2)  „tervezhetünk-e a pályázó munkavállalóinak továbbképzéseket, szakmai

megvalósítással kapcsolatos tanfolyamokat (hivatásosaknak és közalkalmazottaknak)? Ha igen, akkor milyen mértékig?”  A Belső Biztonsági Alap külső határok és vízumügy eszköz forrásai felhasználásának előkészítése során

felmerült igényekkel összhangban az oktatói állomány részére konferenciákon, tanulmányutakon, hospitációkon részvétel nyerhet támogatást, kizárólag olyan mértékig, ami a határrendészek szakmai felkészítésének, továbbképzésének

hatékonyságának javításához szükséges. A pályázati kiírás keretében tanfolyamok (szakmai továbbképzés) kifejezetten a határrendészeti feladatot ellátó állomány részére szervezhetőek. 
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A pályázattal kapcsolatosan a kérdés az lenne, hogy tervezhetünk-e gépjármű beszerzést (használt vagy új), mint 

oktatási eszközt a költségvetésben a szakmai tanfolyamokhoz?

A szakmai továbbképzésekhez szükséges eszközök beszerzését az oktatási intézetek részére a 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozattal összhangban támogatni terveztük, azonban ehhez az Európai Bizottság sajnos nem járult hozzá. Az

Európai Bizottság döntése alapján a BBA-2.4.2-2015 számú kiírás keretében nem támogathatjuk gépjármű beszerzését. Amennyiben valamely továbbképzéshez olyan eszköz, gépjármű igénybevétele szükséges, mellyel a Szakközépiskola

nem rendelkezik, annak költsége a kiírás IV.3.3 d) pontja figyelembevételével számolhatóak el (pl. bérleti díj), továbbá a szakmai továbbképzések végrehajtásához elengedhetetlen, ténylegesen felhasználásra kerülő készletek beszerzése

támogatható Belső Biztonsági Alap keretében. 
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A BBA-2.4.3 pályázat kiírás indikátorai között szerepelnek az alábbi indikátorok: Határigazgatáshoz kapcsolódó 

képzéseken részt vett személyi állomány: 225 fő; Határigazgatáshoz kapcsolódó képzési órák: 81.000 óra Ez egy 

személyre lebontva: 360 óra A kérdésem az lenne, hogy ezek az óraszámok helyesek-e, ezzel kell-e kalkulálnunk? 

Ugyanehhez a pályázathoz lehetséges-e az eszközbeszerzés (tanfolyamhoz kapcsolható eszközök beszerzése)?

Indikátorok esetén a BBA-2.4.3-2015 kiírás keretében a Pályázó által az utazási irodák, légifuvarozók, autóbusz társaságok és szerződött partnereik továbbképzésére tervezett tanfolyam tematikájának megfelelő, ténylegesen tervezett

szakmai továbbképzések óraszámát kérjük megadni. Az Európai Bizottság döntése alapján a BBA-2.4.3-2015 számú kiírás keretében nem támogathatjuk a tanfolyamhoz kapcsolódó eszközök beszerzését. Amennyiben a továbbképzéshez

olyan eszköz igénybevétele szükséges, mellyel a Szakközépiskola nem rendelkezik, annak költsége a kiírás IV.3.3 d) pontja figyelembevételével számolható el (pl. bérleti díj).
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Tananyagfejlesztésnél abban az esetben, ha több tananyag készül, amelyek tartalmilag teljesen különbözőek, tehát 

ezeket különböző személyek fogják elkészíteni, szükséges-e a beszerzési kiírásnál az egybeszámítás? A tananyagok 

egy e-learninges rendszerben lesznek felhasználva. Az e-learninges rendszer számos szakmai tananyagot fog 

tartalmazni, amelyet egy beszerzési kiírásban nem fogjuk tudni meghirdetni. Lehetséges-e a tananyagfejlesztés 

tantárgyankénti beszerzése?

A beszerzés becsült értékének meghatározása esetén a Kbt. 11. § - 18. §-ban meghatározottak az irányadóak. A tananyagfejlesztés tantárgyankénti beszerzését a jelenleg érvényben lévő Közbeszerzési Hatóság részekre bontás tilalmáról szóló Útmutatója

szerint vizsgálni kell minden esetben. Amennyiben szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe

venni és az így egybeszámított beszerzés becsült értékének megfelelő eljárásrendet kell alkalmazni. Az eljárásrend meghatározásánál engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét a Kbt. 19. § valamint 120. § szakaszaira, mely több szolgáltatás esetén (Kbt. 4.

melléklete) befolyásolhatja az ajánlatkérő döntését.
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E-learninges rendszerhez vásárolhatunk-e szervert? Ha nem, akkor a bérlésre van-e lehetőség? Mennyi ideig kell a 

rendszert fenntartani, azaz mennyi a fenntartási kötelezettség a projekt zárását követően? 2. Workshopok 

megrendezése szintén szerepel a pályázatunkban. Erre hívhatunk-e meg EU-n kívüli vendégeket, az ő költségük 

elszámolható-e? A vendégek utazási költsége elszámolható-e (EU-s és nem EU-s)?v3. A tervezett nyelvtanfolyamaink 

milyen szintűek kell, hogy legyenek? Szakmai anyaggal bővített alapfok, szakmai anyaggal bővített középfok? 

Minimum hány órásra tervezzük, van-e erre előírás?  4. A pályázónak van-e lehetősége saját oktatóit külföldi szakmai 

továbbképzésre elküldeni?

1. A BBA-2.4.2-2015 számú kiírás keretében informatikai eszközök, rendszerek beszerzése nem támogatható. Bérlésre – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költség elszámolására – lehetőség van az intézkedés keretében.

Továbbüzemeltetési kötelezettség a projekt fenntartási időszakára vonatkozóan csak az eszközök, illetve a rendszer beszerzési költségeinek elszámolása esetén keletkezne, bérleti-, vagy  lízingköltség, illetve értékcsökkenési leírás alapú

elszámolás esetén nem. 2. EU-n kívüli „vendégek” (szakértők, közreműködők) abban az esetben vonhatók be a projekt megvalósításába, amennyiben a workshop olyan intézkedés megvalósítására irányul, amely az Európai Parlament és a

Tanács 515/2014/EU rendeletében – kiemelten 4. cikk (2) bekezdésében – harmadik országokkal kapcsolatos és azokban zajló intézkedésként került megjelölésre. A „vendégek” utazási költsége a projekt keretében általuk ellátott

feladattól, szerepüktől függően a kiírás IV.3.3, IV.3.4, IV.6 pontjai alapján kerülhet elszámolásra (oktató, szakmai megvalósításban közreműködő, célcsoport vagy egyéb közreműködő). EU tagállamok szakértői a hazai szakértőkkel azonos 

megítélés alá esnek. 3. A kiírás keretében nem került korlátozásra a szervezhető nyelvtanfolyamok szintje (alap-, közép- és felsőfokú nyelvtanfolyam is támogatható). Nem követelmény, hogy szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgára

kerüljön sor, elfogadható az általános, államilag elismert nyelvvizsga. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiírás keretében a határellenőrzési feladatok hatékony végrehajtásához szükséges nyelvismeret, az ellenőrzés alá vont személyekkel,

valamint az együttműködő országok, tagállamok rendészeti szerveivel, FRONTEX szakértőkkel kommunikációhoz szükséges képességek megszerzése a cél, javasoljuk, hogy erre a tananyag összeállítása során legyenek tekintettel.

Minimum óraszám a pályázati kiírásban nem került meghatározásra. 4. Jelen kiírás keretében határellenőrzést végrehajtó személyi állomány szakmai továbbképzése támogatható. Az oktatói állomány részére konferenciákon,

tanulmányutakon, hospitációkon részvétel nyerhet támogatást, olyan mértékig, ami a határrendészek szakmai felkészítésének, továbbképzésének hatékonyságának javításához szükséges, mely megvalósulhat tagállamokban és harmadik

országokban is (harmadik ország esetén figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendeletében meghatározott,  harmadik országokkal kapcsolatos és azokban zajló intézkedések körére).
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A BBA-2.2.3. számú pályázati kiírás kapcsán ’Az illegálismigrációval összefüggő statisztikai rendszerek Robotzsaru 

rendszerbe történő integrálása, CIRAM 2.0 kockázatelemző modell bevezetése’ című támogatási kérelem 

benyújtásával kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel: -          a külső határszakasszal nem rendelkező megyék (5 

megye), illetve a belső határral rendelkező megyék (pl. Vas Megye) esetében végrehajthatók-e képzések, illetve 

eszközbeszerzések?

Képzések (határigazgatáshoz kapcsolódóan) a BBA-2.4.2 számú pályázati kiírás keretében támogathatók, a BBA-2.2.3 számú pályázati kiírás keretében támogatható intézkedések között nem szerepel ilyen tevékenység. - Ország

mélységében elhelyezkedő, valamint belső határral rendelkező MRFK-k részére eszközbeszerzés korlátozottan, a mélységi ellenőrzés fejlesztésére a BBA-2.6.6 számú pályázati kiírás keretében nyerhet támogatást. Nem merült fel olyan

igény a munkaprogram összeállítása során, hogy a BBA-2.2.3 számú pályázati kiírás keretében a területi szervek részére eszközbeszerzés lehetőségét biztosítani kellene. Kérjük, a támogatási kérelem összeállítása során vegyék figyelembe a

BBA-2.2.3 számú pályázati kiírás I.3.2 pontjában foglaltakat is, mivel a kiírás keretében támogatható intézkedések, tevékenységek, valamint az elérendő célok ott kerültek megfogalmazásra.
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A BBA 1.3.2. pályázati kiírás alapján a partnerként bevonható szervezeteket a projekt szempontjából két kategóriába 

lehet sorolni: Konzorciumi partner (azon szervezet, amely támogatásban részesül és a projekt megvalósításában 

közvetlenül vesz részt) Együttműködő partner (azon szervezet, amely támogatásban nem részesül, de a projekt 

megvalósításában részt vesz vagy ahhoz szakmai támogatást nyújt) A Hivatal a projekt megvalósításához 

Együttműködő partner bevonását tervezi, egy olyan szervezettel, mely közvetlen támogatásban nem fog részesülni, 

azonban a megvalósításban részt vesz. Együttműködő partnerségi megállapodásra nem találtunk mintát a felületen, 

valamint az elektronikus pályázatkezelő rendszerben is csak konzorciumi tag alapadatainak felvitelére van lehetőség.  

A pályázatkezelő felületen van lehetőség feltüntetni az Együttműködő partnert?  Található minta az Együttműködő 

partnerségi megállapodásra?  A pályázathoz már szükséges csatolni magát a partnerségi megállapodást, vagy elegendő 

egy szándéknyilatkozat, miszerint a jövőben partnerségi megállapodásra fog sor kerülni? 2. Az előre meghatározott 

Mérföldkövekhez rendelt számszerűsíthető eredményektől és a hozzájuk rendelt költségek felhasználásától való 

esetleges eltérés milyen mértékben megengedett? Illetve milyen következményekkel jár az előre betervezett, vállalt 

teljesítéstől és költségfelhasználástól való eltérés a projekt megvalósítása alatt? 

A pályázói tájékoztatón elhangzottakkal összhangban a Felelős Hatóság kizárólag konzorciumi partnerekkel kötendő megállapodás esetén tett közzé kötelezően alkalmazandó mintát, együttműködő partnerek esetén a megállapodás

szövege nem kötött. Az együttműködő partner bevonásának tényét és a partner adatait a támogatási kérelemben fel kell tüntetni. - A támogatási kérelemhez az együttműködési megállapodást kell csatolni. - Mérföldkövekhez rendelt

indikátoroktól, kifizetésektől eltérés: az Általános Szerződési Feltételek 12, 10.10.2b), 13. pontjaiban meghatározottak az irányadóak.
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Kérdésemre az alábbi választ kaptam: „tervezhetünk-e a pályázó munkavállalóinak továbbképzéseket, szakmai 

megvalósítással kapcsolatos tanfolyamokat (hivatásosaknak és közalkalmazottaknak)? Ha igen, akkor milyen 

mértékig?”  A Belső Biztonsági Alap külső határok és vízumügy eszköz forrásai felhasználásának előkészítése során 

felmerült igényekkel összhangban az oktatói állomány részére konferenciákon, tanulmányutakon, hospitációkon 

részvétel nyerhet támogatást, kizárólag olyan mértékig, ami a határrendészek szakmai felkészítésének, 

továbbképzésének hatékonyságának javításához szükséges. A pályázati kiírás keretében tanfolyamok (szakmai 

továbbképzés) kifejezetten a határrendészeti feladatot ellátó állomány részére szervezhetőek. Ezzel kapcsolatosan 

lenne a tisztázandó kérdésem, hogy akkor szakmai oktatók (az iskolában oktató) részt vehetnek-e  olyan szakmai 

továbbképzéseken, ami a határrendészek szakmai felkészítésének, továbbképzésének hatékonyságának javításához 

szükséges? 2. kérdés: A nyelvtanfolyam elvégzését milyen vizsgához kötik? Államilag elismert nyelvvizsga szükséges-

e?  Belső tanintézményi vizsga? Milyen végzettséget igazoló dokumentum szükséges? (tanúsítvány, nyelvvizsga papír 

[alap, közép])

1)     kérdés: BBA-2.4.2-2015 pályázati kiírás keretében azon személyek szakmai továbbképzése nyerhet támogatást, akik határellenőrzési - a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-

ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési - feladatokat hajtanak végre . Amennyiben az iskola oktatói állománya képzési, és

nem határellenőrzési feladatokat hajt végre, a szakmai továbbképzésre beiskolázásuk kapcsán jelentkező költségek nem számolhatóak el a projekt keretében. Határrendészek felkészítésével, továbbképzésével foglalkozó oktatói állomány

tudásának, felkészültségének bővítése jelen kiírás keretében konferenciákon, tanulmányutakon, hospitációkon keresztül támogatható. 2) kérdés: a BBA-2.4.2-2015 pályázati kiírás keretében államilag elismert nyelvvizsga az elvárás. Ennek

alátámasztó dokumentuma a nyelvvizsga bizonyítvány. A nyelvtanfolyam szintje a pályázati kiírásban nem került korlátozásra (alap-, közép- és felsőfokú nyelvtanfolyam is támogatható). 

35 Hogyan érinti az elszámolást, ha a képzésben résztvevőnek nem sikerül a nyelvvizsgája?

Amennyiben a képzésben résztvevőnek nem sikerül a nyelvvizsgája, a nyelvvizsgához kapcsolódó költsége (pl. vizsgadíj) nem számolható el a projekt keretében. Ha a sikertelen nyelvvizsgák aránya magas, és a nyelvképzésre vonatkozó,

támogatási szerződésben rögzített indikátor nem teljesül a célértékhez képest legalább 75%-os mértékben, abban az esetben az érintett projektelemre vonatkozóan a projekt költségvetésének arányos csökkentésére kerül sor az Általános

Szerződéses Feltételek 13.2.1 f) pontja alapján, figyelemmel a 13.1 n) pontban foglaltakra.
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A BBA programon belül 55 db kézi hőkamerák beszerzését tervezzük közel 185 millió forint összegben. A 

láthatósági követelmények között szerepel, hogy minden 35 millió forint vagy annál nagyobb összegű támogatásban 

részesülő projekt esetébe „K” kötelező az „Információs plakát A3 vagy A2” használata. Kérem szíves 

tájékoztatásotokat, hogy ennek a követelménynek az 55 db kézi hőkamera beszerzése kapcsán hogyan lehet eleget 

tenni?

Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket,utasításokat a Támogatást igénylő bemutassa. A plakátot a Támogatást igénylőnek olyan helyen kell elhelyezni, akár az igénylő

objektumában, mely elhelyezés útján tájékoztatni tudja a nyilvánosságot a Belső Biztonsági Alapból kapott támogatásról.
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A BBA programon belül szakmai tapasztalatcsere (hospitáció) tevékenységet tervezzük. A BBA-2.4.2 számú 

kiírásában ez a tevékenység megtalálható, azonban ez az intézkedés előírja a célcsoportok meghatározását. Kérdésem 

arra irányulna, hogy a külföldi országokba irányuló kiutazások, tapasztalatcserék esetében kit kell „közvetlen 

célcsoportnak” tekinteni?

Külföldön végrehajtott szakmai tapasztalatcsere, hospitáció esetén a kiutazó állomány minősül közvetlen célcsoportnak (ő részesül közvetlenül a projekt eredményeiből).
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Az alábbi szakmai jellegű kérdések merültek fel a pályázat tervezésekor: 1. Közbeszerzési tanácsadói költséget 

számolhatunk-e el abban az esetben, ha nincs 25 millió forint feletti közbeszerzésünk? 2. A nyelvvizsgák esetében 

milyen típusú nyelvvizsga az elvárás? (írásbeli, szóbeli, komplex) Kompetencia mérés tervezhető-e ennél a 

pályázatnál?

1) Közbeszerzési tanácsadói költséget számolhatunk-e el abban az esetben, ha nincs 25 millió forint feletti közbeszerzésünk?

Amennyiben közbeszerzési eljárásra kerül sor a projekt keretében, amelynek előkészítéséhez, lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges (jogszabályból fakadó kötelezettség miatt, vagy az eljárás szabályosságának

biztosítása érdekében), a közbeszerzési tanácsadó költségei elszámolhatóak az eljárás becsült értékétől függetlenül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kiírás IV.3.1 d) pontja alapján az elszámolható közbeszerzési költségek (ideértve a

közbeszerzési szakértő díját is), nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 1%-át. 2) A nyelvvizsgák esetében milyen típusú nyelvvizsga az elvárás? (írásbeli, szóbeli, komplex)

A BBA-2.4.2-2015 pályázati kiírás keretében írásbeli, szóbeli és komplex - államilag elismert - nyelvvizsga is elfogadható.  3) Kompetencia mérés tervezhető-e ennél a pályázatnál?

Kérjük, pontosítsa kérdését. Kire vonatkozóan, milyen céllal kíván kompetencia mérést végrehajtani?
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Az alábbi szakmai jellegű kérdések merültek fel a pályázat tervezésekor: A célcsoport részére számolhatunk-e el 

étkezési költséget? Ha igen, akkor azt melyik sorban kell jelölni? Amennyiben nem lehet, úgy milyen egyéb módon 

tudnánk elszámolni az oktatáson résztvevők étkezését? Esetleg napidíj a célcsoportnak??

Igen, célcsoport részére is elszámolható étkezési költség „Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei” költségkategórián belül „Úti- és szállásköltség” soron kell jelölni. 
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A fenti számú intézkedés (BBA-1.3.2 - Vízum- és okmánytanácsadók kihelyezése) keretében a benyújtandó 

támogatási kérelem két pontját illetően kérném szíves segítségüket.  Ki minősül a projekt közvetlen és közvetett 

célcsoportjának? Tervezhető-e olyan költség a projektben, amit még nem ismerünk? (pl.: a korábbi évek 

tapasztalataiból kiindulva az összekötő-tiszt nem egyedül tartózkodott a harmadik országban, feleség, gyermek vele 

együtt élt) Részükre biztosítás és ki- és hazautazási költség tervezhető

1.   A projekt közvetlen célcsoportjának minősül, aki a támogatásból közvetlenül részesül a projekt végrehajtása során (jelen kiírás esetén a vízum- és okmánytanácsadó). A projekt közvettet célcsoportjának minősülnek azon személyek,

szervezetek, akik a támogatásból közvetlenül nem részesülnek, azonban tevékenységükre, működésükre (vízumkérelmük elbírálására vagy Schengen térségbe beutazásukra) a projekt keretében végrehatott tevékenység hatással van. 2. A

megjelölt kiadások abban az esetben tervezhetőek, ha azok a költségek elszámolására vonatkozó szabályzókkal (kiemelten a Pályázati kiírás, valamint a 135/2015. Korm. rendelet előírásaival) összhangban merülnek fel, így megfelelnek

különösen a következőknek:

- a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel;

- a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek,

- költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.

A projekt költségvetésében feltüntetett tételek szükségességét, indokoltságát a támogatási kérelem pénzügyi értékelése során fogjuk vizsgálni, megalapozott állásfoglalás a támogatási kérelem érdemi ismerete nélkül nem alakítható ki. Egyes

kiadások indokoltságát megalapozhatja, amennyiben jogszabályban előírt juttatásról van szó.
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BBA- pályázati kiírás IV.3.8. Közvetett költség h) pont dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek Pontosan 

milyen eszközöket és szolgáltatásokat lehet ebben a kategóriában elszámolni?

Dokumentációs költség alatt lehet értelmezni az irodaszer (papír, mappa stb.) beszerzési költséget. Irattárazási, archiválási költségek alatt elszámolható pl. azon munkatárs bére, aki a dokumentumok irattárazásával foglalkozik, továbbá pl.

az elektronikus dokumentumok adathordozóra történő mentésének/archiválásának költsége is ide tartozik (amennyiben a kiadások a projekt megvalósítási időszakában merülnek fel). 
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 1.3.2. pályázati kiírás Vízum- és okmánytanácsadók kihelyezése tárgyában az alábbi kérdéseket tennénk fel: 1. Az 

egyszerűsített elszámolási mód további egyedi feltételei között szerepel, hogy a "Kiküldetési költség és szeminárium 

csomag csak abban az esetben számolható el egységköltségként, amennyiben azok nem érintettek közbeszerzéssel". A 

Magyarországról a KEF Közbeszerzési Portálon intézett külföldi szállásfoglalás beletartozik ebbe a közbeszerzés 

kategóriába, ami után az átalányalapú egységköltség alkalmazása nem lehetséges? 2. Külföldi konferencia 

esetén, melynek előre meghatározott részvételi díja van - melybe beletartozik a szállás és az ellátás, azonban a helyi 

közlekedés költségét nem tartalmazza - eltekinthetünk-e az átalányalapú egységköltség alkalmazásától? 

Sajnálatos módon a külföldi kiutazások kapcsán a Felelős Hatóság terveitől eltérően a 2015. szeptember 30-án megjelent pályázati kiírások esetében az egyszerűsített költségelszámolás bevezetésére nem kerülhetett sor, így a ténylegesen

felmerülő, hatályos jogszabályoknak illetve támogatást igénylő belső szabályzóinak megfelelően jelentkező költségeket kell feltüntetni a támogatási kérelemben.
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 2.6.2.2 pályázati kiírás a SIS II nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása 

kapcsán az alábbi kérdéseket tennénk fel: 1. A II/C pontban rögzített humánerőforrás kategóriában hibát jelez a 

rendszer, ha mind a pályázó és mind a konzorciumi partner szervezet alkalmassága kitöltésre kerül. Kérjük szíves 

tájékoztatását, hogy amennyiben konzorciumi partner megjelölésre kerül, akkor melyiket kell kitölteni, mert az 

útmutató szerint mindkettő kitöltése kötelező. A konzorciumi partner lesz a pályázatunk esetén, aki megállapodást 

köt a szakrendszer fejlesztésére. Amennyiben csak a konzorciumi partner vonatkozásában kell kitölteni, akkor a 2. 

pontnál csak a konzorciumi partner által bevonni kívánt személyeket kell megjelölni? 

Kérjük, hogy a Humánerőforrás funkcióban külön-külön rögzítse a pályázó és a konzorciumi partnerre vonatkozó adatmezőket. Tehát amennyiben a „Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az

adatokat!” mezőben, kiválasztotta a pályázót, akkor csak a pályázóra vonatkozó adatmezőket szíveskedjen kitölteni. Mentést követően pedig az új humánerőforrás rögzítése funkciógombbal indítsa el a konzorciumi partnerre vonatkozó

adatok kitöltését.
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Az „új humánerőforrás rögzítése” menüpontban nem teljesen egyértelmű, hogy mit kell megadni a pályázó (vagy akár 

a konzorciumi partner) projekt végrehajtására vonatkozó alkalmasságát taglaló, max. 2000 karakteres mezőben. Az 

útmutató szerint „ismertetni” szükséges „az összes olyan személyt, akik a projekt megvalósításában részt vesznek, 

kulcsfontosságú tevékenységet végeznek függetlenül attól, hogy bére a közvetlen költségek között elszámolásra kerül 

e vagy sem”. Az „ismertetés” alatt gyakorlatilag egy felsorolást kell/lehet érteni, pl. az alábbiak szerint:

Gipsz Jakab – projektmenedzser, 2 év projektmenedzsment tapasztalattal

X. Y – műszaki szakértő, 5 év építési beruházási tapasztalattal

… stb.

Milyen részletességgel kell ismertetni a személyeket? Kell a végzettségük is? Meg kell –e adni pl. a szolgálati 

helyüket vagy azt, hogy külső szakértő, pl. közbeszerzési szakértő külső cégtől? Mi van, ha kevés a 2000 karakter 

arra, hogy az igények szerint mindenkit, minden releváns adatával felrögzítsünk?

A pályázó alkalmasságának bemutatásakor kérjük ismertetni az összes bevonni tervezett személyt, röviden lényegre törően, a projektben tervezett tevékenysége vonatkozásában. Nem elegendő az Ön által megjelölt információ („Gipsz

Jakab – projektmenedzser, 2 év projektmenedzsment tapasztalattal”), nem felsorolást kérünk. A szervezet szakmai kompetenciájának megítélését a Felelős Hatóság vizsgálni fogja az értékelés folyamatában, elsősorban a projektbe bevonni

tervezett szakemberek releváns tapasztalatait és a projekt sikeres megvalósítására vonatkozó szervezeti kompetenciákat. Kérjük ismertesse, hogy az adott személy, milyen végzettséggel, szakirányú tapasztalattal rendelkezik az ellátandó

tevékenység(ek) vonatkozásában. Megfelelő tapasztalattal és humán kapacitással bíró szervezet képes a projekt sikeres megvalósításra. 
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„A projektben közvetlenül résztvevő személyek számának” meg kell egyeznie a pályázónak a projekt végrehajtására 

vonatkozó alkalmasságát taglaló rubrikában felsorolt személyek számával? (Feltéve, hogy ott valóban a személyek 

felsorolását kell megtenni….)

Nem szükségszerűen kell megegyeznie, a pályázó alkalmasságának bemutatásakor a kulcs kompetenciákat és a projekt megvalósítása szempontjából elengedhetetlen szakemberek bemutatása szükséges, figyelemmel a kitöltési segédletben

szereplő útmutatásra:

• amennyiben beszerzési eljárást kell lefolytatni, a projektben célszerű beszerzési tapasztalattal és/vagy szakértelemmel rendelkező személyt bevonni, aki ebben a pontban kerülhet nevesítésre.

• műszaki/informatikai/építési beruházás esetén a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy.

• a fejlesztendő terület szakértője (határrendészet, vízumügyintézés, súlyos, szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és válságkezelés területén)

• a projektmenedzsment és pénzügyi kapacitás a projekttevékenység megszervezéséhez, jelentési, elszámolási kötelezettség teljesítéséhez.

Továbbá a bevonni tervezett külső személyeket/vállalkozókat/szolgáltatókat a Projekt részletes bemutatása blokkban az alábbi adatmezőben kell bemutatni: „Kérjük, ismertesse,hogy a fent felsorolt tevékenységek közül melyiket végzi saját

teljesítés keretében, és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb külső szolgáltató szervezetet! nem a pályázó szakmai kompetenciájának megítéléshez tartozik.”
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„A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma összesen” cella számol –e azzal, hogy a „más, a projekt 

időszak alatt futó projektben is szerepelt vállaló személy”-nél megadott érték némiképpen átfedésben lesz a „pályázó 

foglalkoztatásában áll”, ill. a „bevonni tervezett külső személy” cellák értékeivel?

A cellák kitöltése során, kérjük abban az esetben ha két helyen is szerepeltethető lenne a személy, a duplikáció elkerülése érdekében  csak egy helyen kerüljön jelölésre. 

A pályázó alkalmasságának bemutatásakor lehetőség van ismertetni, hogy mely személyek vonatkozásában áll fenn, hogy „más, a projekt időszak alatt futó projektben is szerepet vállaló személy”.
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A kitöltési útmutató humánerőforrás címszava alatt olvasható: 

„Kérjük, mutassa be, hogy a projekt megvalósításához milyen humánerőforrást von be a projektbe! A táblázat azon 

bevonni tervezett személyek esetében is kitöltendő, akiknek a személye még nem ismert.”

Kérdésem, hogy hol jelenik meg az említett táblázat az online felületen? (Táblázatot az online felület humánerőforrás 

menüjében nem látok.) Pontosan milyen adatot lenne szükséges megadni azokról a résztvevő személyekről, akik 

személye még nem ismert? A nevét nem tudom, max. azt, hogy a projektben melyik szakértői feladatot fogja ellátni. 

Miután személye nem ismert még, a meglévő tapasztalatáról sem tudok nyilatkozni. Mit kell mégis tudni megadni az 

ismeretlen személyről?

A humánerőforrás rögzítésén belül táblázat alatt értendő az alábbi adatok kitöltése: 

• pályázó foglalkoztatásában áll *

• bevonni tervezett külső személy *

• más, a projekt időszak alatt futó projektben is szerepet vállaló személy *
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Az „új projektben résztvevő személyek rögzítése” menüben csak azokat a személyeket kell rögzíteni, akik bérét a 

projekt közvetlen költségeiből elszámolni tervezzük? Mintha a kitöltési útmutató ezt a menüpontot külön nem 

érintené. Vagy ez a menüpont a kitöltési útmutató humánerőforrás címszava alatt szerepel? Nem teljesen egyértelmű.

Igen, ebben a pontban csak azon személyek bemutatását kérjük, akiknek bére a közvetlen költségek között kerül elszámolásra.

A kitöltési útmutató alábbi pontja ad iránymutatást a funkció működéséhez:

2. Kérjük, mutassa be azon személyeket, akiknek bére a közvetlen költségek között kerül elszámolásra

Kérjük, válassza ki - a felső legördülő listából - mely támogatást igénylő (Támogatást igénylő alapadatai vagy Konzorciumi partner/ek) vonatkozásában kívánja rögzíteni az adatokat. Amennyiben rendelkezik Konzorciumi Partnerrel, a

mező kitöltése a rájuk nézve is kötelező!

„Név” mező kitöltése esetén, amennyiben rendelkezik dedikált személlyel a kérjük nevét rögzíteni. Abban az esetben, ha a személy még nem került kiválasztásra, kérjük, jelölje ’kiválasztás alatt”

„Képzettség” mező kitöltése esetén, az adott személy iskolai végzettségét, vagy képesítését kell megadni, a végzettséget igazoló Oklevélben/Bizonyítványban jelölt megnevezés szerint, pl.: informatikus, közgazdász. Önmagában az, hogy

valaki rendelkezik felsőfokú, vagy középfokú végzettséggel, nem elfogadható. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt menedzser esetében a Kiírásnak megfelelően 2 év releváns szakmai tapasztalat megléte szükséges. 

„Projektben betöltött feladatkör” személy projektben betöltött feladatköre szempontjából releváns pozíciót kell megadni. Műszaki szakértő, pénzügyi vezető, projekt menedzser… 

Azon személyek szakmai önéletrajzának feltöltése kötelező, akiknek a bére a közvetlen költségek között kerül elszámolásra és személyük a támogatási kérelem benyújtásakor ismert. A benyújtott önéletrajznak a feladatkör ellátására való

alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal kell rendelkeznie.

1.  A pályázati kiírásokban a Felelős Hatóság nem írta elő elkülönített számla nyitását a támogatások kezeléséhez. Amennyiben a Pályázó a támogatást mégis elkülönítetten szeretné kezelni a többi forrásától, akkor ezt megteheti. A Magyar 

Államkincstárnál vezetet számlák esetében, amennyiben uniós támogatásokat kezelő számláról van szó, nincs számlavezetési díj. A számlanyitónak a számla nyitásakor a törzsadat bejelentő lapon kell nyilatkoznia arról, hogy a számlán

uniós finanszírozású pályázatok pénzét fogja kezelni. A Kincstár felé egyéb igazolás benyújtására információink szerint nincs szükség ennek alátámasztásához. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az így nyitott számláról forinttól

eltérő devizanemben történne utalás, MNB konverziós díj merül fel. Ha a projektmegvalósításhoz kapcsolódóan ilyen előfordulna, az MNB jutalék költsége közvetlen költségként nem számolható el a projekt költségvetésének terhére. A

számlavezetéssel kapcsolatban kérjük, forduljon a Magyar Államkincstár Államháztartási Ügyfélszolgálatához (Szegeden: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9., tel: (62) 568-168, e-mail: ahi.cso@allamkincstar.gov.hu). 2. Sikertelen

nyelvvizsgához kapcsolódó vizsgaköltség nem számolható el. Amennyiben a tanfolyamon résztvevő, sikeres nyelvvizsgát tett személyek aránya nem éri el legalább a projekt keretében kitűzött célérték 75%-át, abban az esetben az érintett

projektelemre vonatkozóan a projekt költségvetésének arányos csökkentésére kerül sor, azaz a tanfolyam költségei is csak a sikeres nyelvvizsgák arányában számolhatóak el. 3. Projektmenedzsment létszámát a Felelős Hatóság a kiírásban

nem korlátozta. A projektmenedzsment költségek mértéke együttesen nem haladhatja meg nem beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 8%-át (Kiírás IV.3.7). Ugyanakkor szem előtt kell

tartani, hogy bér, bérjellegű juttatás kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben és olyan mértékben számolható el, amilyen mértékben a munkavégzés a támogatott projekthez kapcsolódik (135/2015. (VI. 2.) Korm.

rendelet I. számú mellékleteként közzétett Útmutató az elszámolható költségekről 2.5.1 pontja alapján, 2.9.aa) pont figyelembevételével). Általánosságban elmondható, hogy nem beruházási projektek esetén egy projektmenedzser

(koordinátor), és egy pénzügyi munkatárs rész- vagy teljes idős foglalkoztatása indokolt a projekt megfelelő menedzseléséhez, azonban a menedzsment kapacitásnak minden esetben szükségesnek és arányosnak kell lenni a projekt

keretében elvégzendő feladatokkal, ezt a Felelős Hatóság a támogatási kérelem értékelése során köteles egyedileg vizsgálni. A támogatási kérelem ismerete nélkül érdemben nem ítélhető meg, hogy a javasolt projektmenedzsment a

jelentkező feladatokkal arányos-e, ugyanakkor célszerű felülvizsgálni a megjelölt vezetői és ügyintézői munkakörök arányát (3 vezető, 2 ügyintéző). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon személyek esetén, akik a projektben kizárólag

irányító és döntéshozó szerepet töltenek be, a munkaidő ráfordítással arányos bérelszámolás miatt előfordulhat, hogy a bérköltségek töredéke lesz alátámasztható (különösen abban az esetben, ha a projekt keretében kijelölt vezetők a

Pályázó szervezeten is vezetői munkakörben dolgoznak). A projekt keretében ellátandó feladatok, munkakör éremi ismerete nélkül szintén nehéz megítélni a szakmai referens, illetve szakmai vezető szerepét is, azonban valószínűsíthető,

hogy ők a projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő munkatársaknak minősülnek (Kiírás IV.3.4. Szakmai megvalósításában közreműködők költségei). 4. Mivel egységköltséget a belföldi

utazások esetén a Felelős Hatóság nem határozott meg a Kiírásban, ezért az utazási költség a tényleges költségfelmerülés alapján finanszírozott. Az előrehaladási jelentéshez összesítőt kell benyújtani a költségek az alátámasztására, a

helyszíni ellenőrzésen azonban a Felelős Hatóság tételesen vizsgálni fogja az alátámasztó dokumentumokat, pl. számla, menetjegy, belföldi kiküldetési rendelvény (ha belső szabályzó előírja), számlahelyettesítő bizonylat, vezénylés,

kifizetési bizonylat, jelenléti ív stb. Tervezni az elszámolhatósági szabályok figyelembevételével kell (pl.: vonat esetén 2. osztály finanszírozható, gépkocsi esetén NAV üzemanyag fogyasztással és árral érdemes kalkulálni, utazási költség

esetén rendvédelmi szerveknél nem indokolt a fokozott igénybevételre vonatkozó norma alkalmazása). Repülő igénybevétele oda-vissza 800 km felett turista osztályon lehetséges. Az útiköltség, kiküldetési költség elszámolására

vonatkozóan további információt talál a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet I. számú mellékleteként közzétett Útmutató az elszámolható költségekről 2.7 pontjában. Célcsoport és egyéb közreműködők utazási költségei a Kiírás IV.3.6, a

szakmai megvalósításában közreműködők utazási költségei a Kiírás IV.3.4.2) pontja alapján számolhatók el. 4. Mivel egységköltséget a belföldi utazások esetén a Felelős Hatóság nem határozott meg a Kiírásban, ezért az utazási költség a

tényleges költségfelmerülés alapján finanszírozott. Az előrehaladási jelentéshez összesítőt kell benyújtani a költségek az alátámasztására, a helyszíni ellenőrzésen azonban a Felelős Hatóság tételesen vizsgálni fogja az alátámasztó

dokumentumokat, pl. számla, menetjegy, belföldi kiküldetési rendelvény (ha belső szabályzó előírja), számlahelyettesítő bizonylat, vezénylés, kifizetési bizonylat, jelenléti ív stb. Tervezni az elszámolhatósági szabályok

figyelembevételével kell (pl.: vonat esetén 2. osztály finanszírozható, gépkocsi esetén NAV üzemanyag fogyasztással és árral érdemes kalkulálni, utazási költség esetén rendvédelmi szerveknél nem indokolt a fokozott igénybevételre

vonatkozó norma alkalmazása). Repülő igénybevétele oda-vissza 800 km felett turista osztályon lehetséges. Az útiköltség, kiküldetési költség elszámolására vonatkozóan további információt talál a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet I.

számú mellékleteként közzétett Útmutató az elszámolható költségekről 2.7 pontjában.

Célcsoport és egyéb közreműködők utazási költségei a Kiírás IV.3.6, a szakmai megvalósításában közreműködők utazási költségei a Kiírás IV.3.4.2) pontja alapján számolhatók el.

Idegen nyelvű számla is elfogadott, angolt kivéve azonban nem hivatalos fordítással kell rendelkezni.

A bankszámla esetében a Magyar Államkincstár szolgáltatásai az Uniós finanszírozású pályázatoknál 

költségmentesek. Ennél a pályázatnál fennáll-e ez? A kincstár felé milyen módon tudjuk ezt alátámasztani? A 

nyelvtanfolyam esetében adott válaszukat kérem egészítsék ki, hogy a tanfolyamon résztvevő sikertelen vizsga esetén 

csak a vizsgázással kapcsolatos költségeit nem tudjuk elszámolni, vagy a tanfolyam költségeit sem? A 

projektmenedzsment hány főben van maximalizálva? Esetünkben 5 fős projektmenedzsmentet tervezünk: 

projektvezető, projekt gazdasági vezető, projekt koordinátor, szakmai referens, szakmai vezető. Ez így elfogadható-e? 

A célcsoport, illetve a külföldi szakmai együttműködők utazási költsége milyen módon kerül elszámolásra? A 

külföldiek esetében elfogadott-e az idegen nyelvű számla?
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A BBA-2.3.2 - Kutatás-fejlesztés kódszámú kiírás Pályázati Útmutatója általában a konkrét képzésekre vonatkozóan

tartalmaz követelményeket, de a kidolgozandó projekt kutatást hajt végre a határrendészeti képzés korszerűsítésére.

Kérem a Tisztelt Menedzsmentet, hogy erősítsen meg, illetve tereljen jó útra az alábbi meglátásaim tükrében:

- a célkitűzésünk nem lehet képzés végrehajtása, hanem a képzés korszerűsítésére vonatkozó koncepció

kidolgozása, amiből következően a monitoring mutató sem lehet a képzések száma és a képzésben résztvevők

létszáma, hanem tanulmány, illetve résztanulmányok száma;

-          a fentiek értelmében a tevékenységek is kutatás jellegűek, nem konferenciák és más rendezvények;

- oktatási tematikák és tananyagok sem készülhetnek, hanem a képzés korszerűsítésére vonatkozó stratégiák,

módszertani útmutatások, oktatási infrastruktúra koncepciók;

-          ugyanezeket értelmezzük az indikátorokra, disszeminációra;

Megerősítjük, hogy a Pályázati kiírás I.3.2 pontja alapján kutatások, tanulmányok készítése támogatható. A határrendészek részére oktatási segédanyagok készítése más kiírás keretében nyerhet támogatást (BBA-2.3.2-2015). A pályázati

kiírás VIII.3 pontja alapján a következő indikátorok választhatók:

Utóbbi indikátor abban az esetben választandó, amennyiben a a tanulmány, kísérleti projekt sikeres megvalósításához konferencia, workshop, találkozó végrehajtása szükséges.
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Akarunk beszerezni a menedzsmentnek 4 db. számítógépet bruttó 600 000 Ft értékben, a kutatást, szakértői

tevékenységet rendőrségi aktív, illetve nyugdíjas munkatársak látnák el, 100 000 – 300 000 Ft közötti összeggel

megbízási szerződéssel, külső résztvevőként coaching szakértőt, szerkesztőt, nyelvi lektort kívánunk alkalmazni, mind

1 000 000 Ft értékhatár alatt, ez azt jelenti, hogy nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni?

Számítógépek beszerzése kapcsán engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét a 168/2004. (V. 25.)  Korm. rendeletre a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről, melynek

1. szakaszában meghatározott szervezetek a 2. szakaszban meghatározott fejlesztéseiket a rendelet előírásai alapján kötelesek végrehajtani. Szolgáltatás, illetve áru beszerzése esetén 1 millió Ft becsült érték alatt nem kell közbeszerzést

lefolytatni, azonban a munkaviszony létesítésére, saját munkavállalók megbízására a Kbt. hatálya nem terjed ki, ilyen esetben a vonatkozó hazai jogszabályok (Ktv., Kjt., Mt., Hszt. stb.) alapján kell eljárni.


