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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. 
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Konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezése (BBA-1.1.4.) 

  

Az intézkedés célja: vízumkötelezett harmadik országban működő, nyári 

csúcsidőszakban vagy más okból ideiglenesen túlterhelt külképviselet konzuli 

részlegének megerősítése a schengeni vízumkérelmek folyamatos 

feldolgozásának biztosítása, az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK 

rendeletében meghatározott határidőn belüli döntés meghozatala érdekében. 

  

E célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: 

  

• konzul(ok) 3 hónapot meg nem haladó időtartamú kihelyezése vízumkötelezett 

harmadik országban működő, vízumképviseleti megállapodás keretében más 

tagállam képviseletét is ellátó külképviseletre. 

 

(10 fő „Harmadik országokban betöltött egyéb speciális beosztás”) 
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 Képzések-vízum (BBA-1.2.1.) 

  

Az intézkedés célja: a schengeni térség belső biztonságának garantálása érdekében a 

vízumkiadásban érintett hatóságok állománya képzettségének magasabb szintre 

emelése. 

  

E célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: 

  

• szakmai továbbképzések, konferenciák, tanulmányutak, workshop-ok (különös 

tekintettel a VIS kiszolgálására, biometrikus azonosítók kezelésére, legjobb 

gyakorlatokra, a schengeni vízumokhoz kapcsolódó visszaélések felfedésére, konzuli 

együttműködés fejlesztésére, úti okmányok és alátámasztó dokumentumok 

tekintetében elkövetett visszaélésekre);  

• minőségbiztosítás, külképviseletek átvilágítása és legjobb gyakorlat implementálása; 

• nyelvtanfolyamok szervezése és lebonyolítása a harmadik országokba települt 

külképviseletek vízumügyintézésben résztvevő állományának 

Indikátorok 

Indikátor megnevezése Mértékegység Célérték 

Közös vízumpolitikához kapcsolódó képzések száma db 21 

Közös vízumpolitikához kapcsolódó képzéseken 

résztvevők száma fő 207 

Átvilágítások eredményeképp született jelentések száma db 12 
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Vízum- és okmánytanácsadók kihelyezése (BBA-1.3.2.) 

  

Az intézkedés célja: a migrációs kockázatok kezelése érdekében az integrált 

határigazgatási rendszer első lépcsőjében speciális szakértelemmel rendelkező 

szakértők kihelyezése. A szakértők a schengeni vízumügyintézés során 

szakértelmükkel és speciális technikai eszközeikkel támogatják a 

külképviseletek állományát kiemelten a biztonsági okmányok, a támogató 

dokumentumok eredetiségének vizsgálatában, a schengeni vízumokhoz 

kapcsolódó visszaélések kiszűrésében. 

  

E célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységek megvalósítása 

támogatható: 

  

• okmány- és vízum tanácsadók kihelyezése konzuli együttműködés 

támogatására vízumkötelezett harmadik országban működő külképviseletre; 

• technikai eszközök beszerzése a meglévő kapacitások továbbfejlesztésére. 

 

(11 fő „Harmadik országokban betöltött egyéb speciális beosztás”) 

 



•   
 

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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 Hamis vagy hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcserét támogató 

rendszerek továbbműködtetése, fejlesztése (BBA-2.2.4.) 

  

Az intézkedés célja: a határellenőrzésben résztvevő szervezetek és intézmények közötti, 

az úti okmányokra, hamis és hamisított úti okmányokra vonatkozó információcsere 

továbbfejlesztése. 

  

E célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: 

  

• az úti okmányokra, hamis és hamisított úti okmányokra vonatkozó információcserét 

támogató alkalmazás továbbfejlesztése érdekében hardver, szoftver beszerzés, 

fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások (pl. megvalósíthatósági tanulmány, tervek 

elkészítése), 

• okmány-hamisítások felfedését, dokumentálását támogató informatikai, technikai 

eszközök beszerzése a meglévő kapacitások továbbfejlesztésére. 

  
Osztott finanszírozással támogathatók azon fejlesztések, amelyek túlmutatnak az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében 

meghatározott célkitűzéseken (a határellenőrzéshez vagy harmadik országokban végzett vízumkiállításhoz kapcsolódva az úti okmányokhoz, hamis 

és hamisított úti okmányokhoz, kapcsolódó adatcsere biztosítása). 

 

Indikátorok 

Indikátor megnevezése Mértékegység Célérték 

Kialakított vagy korszerűsített egyéb határellenőrzési 

rendszerek száma db 1 

Beszerzett vagy korszerűsített eszközök száma db 23 
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 Schengeni Értékelő Ellenőrzés (BBA-2.4.1.) 

  

Az intézkedés célja: a 2015. évben végrehajtott, valamint a Tervezési program alatt 

végrehajtásra kerülő Schengeni értékelő ellenőrzés által felfedett hiányosságok kezelése, 

ajánlások végrehajtása, különösen a határrendészek szakmai felkészültségének javítása, 

ajánlásokban megfogalmazott munkamódszerek gyakorlatba történő átültetése érdekében. 

  

E célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: 

  

• konferenciák, szakmai továbbképzések, workshop-ok szervezése, végrehajtása 

határrendészek részére. 

• schengeni értékelési jelentésben megfogalmazott infrastrukturális és technikai 

hiányosságok kezelése (pl. utasok fizikai szétválasztása, forgalomirányítás, 

utasútvonalak) 

 

(„Alap támogatásával korrigált schengeni értékelés során feltért hiányosságok 

kiküszöbölésére vonatkozó ajánlás”) 
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 Határőrizeti felderítő rendszer továbbfejlesztése (BBA-2.6.4.) 

  

Az intézkedés célja: a határátkelőhelyek közötti határszakaszok őrizete során a kor 

technikai és technológiai fejlettségének megfelelő berendezések és az ezekkel összhangban 

lévő eljárásrendek bevezetése annak érdekében, hogy Magyarország külső határaira érkező 

irreguláris migránsokat megbízhatóan és hatékonyan felderítsék a határrendészeti szervek. 

  

E célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: 

  

• határőrizeti felderítő eszközök és rendszerek beszerzése, 

  
Ideiglenes külső határokon (horvát, román viszonylat) az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdésében 

foglalt korlátozás figyelembevételével, valamint a fenntartási kötelezettség biztosításához szükséges intézkedések garantálásával 

támogatható tevékenység. 

 

(6 db eszköz beszerzése) 
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 Működési támogatás – határok 

 

Az intézkedés célja: a külső határokon alkalmazott határellenőrzést támogató eszközök 

amortizációs cseréje.  

  

E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek 

megvalósítását támogatja: 

 

• határőrizeti felderítő eszközök beszerzése meglévő felderítő eszközök kiváltása 

érdekében; 

• határőrizeti felderítő rendszerek (kiemelten stabil hőkamera rendszer) modernizálása. 

 
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. 

 

Ideiglenes külső határokon (horvát, román viszonylat) az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdésében 

foglalt korlátozás figyelembevételével, valamint a fenntartási kötelezettség biztosításához szükséges intézkedések garantálásával 

támogatható tevékenység. 

 

(15 db eszköz) 



•   
 

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! 


