
 

 

A Belső Biztonsági Alap keretében 2019. július 4-én közzétett pályázati kiírások közül három kiírás az az alábbiak szerint kerül helyesbítésre 

1) BBA-2.4.1/10 számú, „Schengeni Értékelő Ellenőrzés” 

 

A pályázati kiírás I.3.2. pontja (Támogatható intézkedés ismertetése) az alábbiak szerint kerül helyesbítésre. 

A célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja: 

a) konferenciák, szakmai továbbképzések, workshop-ok szervezése, végrehajtása határrendészek részére 

b) schengeni értékelési jelentésben megfogalmazott infrastrukturális és technikai hiányosságok kezelése (pl. utasok fizikai szétválasztása, forgalomirányítás, utasútvonalak) 

A támogatható intézkedés megvalósításával a Felelős Hatóság az alábbi indikátorok teljesítését tűzte ki célul: 

Indikátor megnevezése Mértékegység Célérték 

Beszerzett technikai eszközök száma db 25 

Határigazgatáshoz kapcsolódó képzések száma db 1 

Konferencia, workshop, találkozó db 1 

Alap támogatásával korrigált schengeni értékelés során feltért 

hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó ajánlás 
db 2 

 

A pályázati kiírás VIII.3. pontja (Választható indikátorok listája) az alábbiak szerint kerül helyesbítésre. 

 

Monitoring mutató megnevezése Mértékegység Definíció 

Beszerzett technikai eszközök száma db 

515/2014/EU rendelet 2. cikk a) és c) pontjaiban meghatározott külső vagy ideiglenes külső határokon 

határellenőrzésre használt, BBA külső határok és vízumügy eszköz támogatásával beszerzett, felújított, 

továbbfejlesztett technikai, informatikai eszközök, immateriális javak  száma, melyek bekerülési értéke terv 

szerinti értékcsökkenésként egy összegben nem számolható el a vonatkozó jogszabályok szerint továbbá 

egyedi bekerülési értékük meghaladja a nettó 200.000 Ft-os értékhatárt. 

Határigazgatáshoz kapcsolódó 

képzések száma 
db 

BBA külső határok és vízumügy eszköz támogatásával megrendezett, határigazgatáshoz kapcsolódó képzések 

(tanfolyamok, csoportok) száma 

Konferencia, workshop, találkozó db 
BBA külső határok és vízumügy támogatásával megrendezett konferenciák, szakmai egyeztetések és 

találkozók, műhelyviták 

Alap támogatásával korrigált schengeni 

értékelés során feltért hiányosságok 

kiküszöbölésére vonatkozó ajánlás 

db 
A BBA keretében végrehajtásra kerülő Schengeni értékelő ellenőrzés által felfedett hiányosságok kezelése, 

ajánlások végrehajtása, különösen a határrendészek szakmai felkészültségének javítása. 

 

2) BBA-5.3.3/10 számú, „Szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem keretében” 

valamint BBA-5.4.5/10 számú, „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére”) 

 

A pályázati kiírás I.1.1. pontja (A támogatási kérelmek benyújtásának módja, helye és ideje) az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

„A támogatási kérelmek 2019. november 07. 12.00 óráig nyújthatók be.” 


