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1. A közös vízumpolitika támogatása (SO1)  
  

Az egyedi célkitűzés alatt azon intézkedések kerülnek támogatásra, melyek a 

közös vízumpolitika alkalmazását mozdítják elő annak érdekében, hogy elősegítse 

a jogszerű utazást, magas színvonalú szolgáltatás legyen biztosítható a 

vízumkérelmezők számára, biztosított legyen a harmadik országok 

állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmód, és elősegítse az illegális 

bevándorlás kezelését az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 

515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdés a) 

pontjával összhangban. 

 



•   
 

Jellemző problémák a Vízum területen 
  

• Más tagállam képviselete (1.3.2 estében az együttműködés más, Vízumkódex 

szerinti formája is megengedett) 

• Megvalósítási helyszínek (kockázatelemzés és leterheltség) 

• Vízumkérelmek száma, elutasítási arány, és felfedett hamisítások elemzése 

• Munkaidő pontos nyilvántartása, a „klasszikus konzuli ügyekre” fordított idő 

kimutatása 

• Osztott finanszírozás arányának folyamatos visszamérése, alátámasztása 
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2. Határok (SO2)  

  

Az egyedi célkitűzés alatt az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

3. cikk (2) bekezdés a) pontjával összhangban azon intézkedések kerülnek 

támogatásra, melyek az integrált határigazgatást mozdítják elő, ösztönzik az uniós 

előírásoknak megfelelő harmonizálását, valamint az információcserét, egyrészt a 

külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésének és védelmének – beleértve 

az illegális bevándorlás kezelését is – biztosítása, másrészt a külső határokon a 

zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal összhangban történő 

biztosítása érdekében, mindeközben biztosítva a nemzetközi védelemhez való 

hozzáférést az arra rászorulók számára, összhangban az emberi jogok területén 

vállalt kötelezettségekkel, ideértve a visszaküldés tilalmának elvét is.  
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 BBA-2.6.1/23  Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése 

 

Az intézkedés célja: A külső határon üzemelő közúti határátkelőhelyek áteresztő képességének 

fejlesztése, a schengeni vívmányok alkalmazása; valamint a Kübekháza-Rábé között közúti 

határátkelőhely létesítése, a közúti határátkelőhely infrastruktúrájának megépítésével, 

határellenőrzéshez szükséges informatikai, technikai eszközök beszerzésével.  

 

E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását 

támogatja: 

 

• Kübekháza Közúti Határátkelőhely kialakítása érdekében kiviteli munkák (építészeti, 

gépészeti, elektromos munkák stb.) elvégzése, valamint a határforgalom-ellenőrzéshez 

szükséges berendezések, eszközök beszerzése. 

 

Indikátorok: 

• Kialakított vagy korszerűsített határellenőrzési infrastruktúra száma (mértékegység: db) 

• A külső határon átléptetett személyek száma (mértékegység: fő) 

 
Kizárólag az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt tevékenységek nyerhetnek támogatást, amennyiben megfelelnek a 10. cikk 

(2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 



•   
 

Jellemző problémák a Határok területen 
  

• A beszerezni tervezett eszközök rendszerbe illesztése, a működtetésre 
vonatkozó szakmai elgondolás bemutatása 

• Elosztó elkészítése, szükségletek szakmai indokolása 

• Szakmai érvekkel alátámasztott műszaki specifikáció 

• A fejlesztések összehangolása más folyamatban levő projektekkel 

• Hosszabb távú szakmai koncepciók bemutatása a támogatási 
kérelemben, amelyek alátámasztják a projekt hozzáadott értékét 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


