SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEK,TEVÉKENYSÉGEK
BBA Határok

BELÜGYMINISZTÉRIUM
2018. JÚLIUS 17.

Kód

Intézkedés neve

Forrás összege

Célkitűzés

Tevékenységek

Indikátorok
–

Az
EUROSUR
nemzeti
elemeinek fejlesztése, a Nemzeti
EUROSUR
hazai
Helyzetkép Európai Parlament és
BBAelemeinek továbba Tanács 1052/2013. rendeletében
2.1.2/
515 000 000 Ft
fejlesztése –
meghatározott követelményeknek
6
Nemzeti Helyzetkép
megfelelő, uniós elvárásokhoz
igazodva
történő
továbbfejlesztése.

02

Európai helyzetkép számára jelentett
illegális bevándorlással kapcsolatos
események száma: 7.240 db

Nemzeti helyzetkép –
fejlesztéséhez
szükséges informatikai
fejlesztések.
–

Európai helyzetkép számára jelentett
határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos
események száma: 2 db

–

Kialakított vagy korszerűsített egyéb
határellenőrzési rendszerek száma: 1 db

Európai helyzetkép számára jelentett
válsághelyzetekkel kapcsolatos
események száma: 1 db

Kód

Intézkedés neve

BBA2.2.4/
6

Hamis vagy
hamisított úti
okmányokkal
kapcsolatos
információcserét
támogató
rendszerek
továbbműködtetése,
fejlesztése

Forrás
összege
70 000 000
Ft

Célkitűzés

Tevékenységek

A határellenőrzésben résztvevő –
szervezetek és intézmények közötti,
az úti okmányokra, hamis és
hamisított
úti
okmányokra
vonatkozó
információcsere
továbbfejlesztése.

–
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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.

Indikátorok
Kialakított
vagy
korszerűsített
egyéb
határellenőrzési
rendszerek száma: 1
db
Beszerzett
vagy
korszerűsített
eszközök száma: 12 db

Kód

Intézkedés neve

BBA Hazai hatóságok
együttműködéséne
2.5.2
k fejlesztése a
/6 határellenőrzés terén

Forrás összege
30 000 000 Ft

Célkitűzés

Tevékenységek

Az együttműködés fejlesztése a –
hazai
hatóságok
között,
valamint
egyes
hatóságok
központi, területi és szervei
között
a
határellenőrzés
hatékonyságának fokozása
érdekében.

04

konferenciák,
workshop-ok
és –
gyakorlatok a határellenőrzés fejlesztése,
határellenőrzéshez
kapcsolódó
együttműködés javítása érdekében.

Indikátorok
Konferencia,
workshop,
találkozó: 2db

Kód

Intézkedés neve

BBA- Határátkelőhely
2.6.1/ ek kialakítása,
6
bővítése,
továbbfejlesztése

Forrás
összege
3 000 000
000Ft

Minimum
Célkitűzés
összeg
500 000 000 Ft A külső határon üzemelő –
közúti határátkelőhelyek
áteresztő képességének
fejlesztése, a schengeni
vívmányok
alkalmazása;
valamint a KübekházaRábé
között
közúti
határátkelőhely létesítése,
a közúti határátkelőhely
infrastruktúrájának
–
megépítésével,
határellenőrzéshez
szükséges
informatikai,
technikai
eszközök
beszerzésével.

–
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Tevékenységek
a rendelkezésre álló infrastruktúra –
hatékonyabb
kihasználásához
szükséges kiviteli munkák (építészeti,
gépészeti, elektromos munkák stb.)
különösen
az
irányváltoztatás
lehetőségének
megteremtése
érdekében, beleértve változtatható –
jelzések elhelyezését és a hatékonyabb
utas tájékoztatást is;
Röszke Autópálya és Tompa
Közúti Határátkelőhelyen a schengeni
vívmányok alkalmazásának 2015. évi
értékelése során feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére vonatkozó ajánlások
megvalósításához
szükséges
infrastrukturális fejlesztések.

Kübekháza Közúti Határátkelőhely
kialakítása érdekében tervezési, kiviteli
munkák
(építészeti,
gépészeti,
elektromos munkák stb.) elvégzése,
valamint
a
határforgalomellenőrzéshez
szükséges
berendezések, eszközök beszerzése

Indikátorok
Kialakított vagy
korszerűsített
határellenőrzési
infrastruktúra
száma: 4 db
Alap
támogatásával
korrigált
schengeni
értékelés során
feltárt
hiányosságok
kiküszöbölésére
vonatkozó
ajánlás: 2 db

Kód

Intézkedés neve

Forrás
összege

Minimum
összeg

Célkitűzés

BBA2.6.3/6

Határforgalomellenőrzés
technikai
feltételeinek
fenntartása,
fejlesztése

2 800 000
000 Ft

500 000 000 A külső határokon (beleértve az
Ft
ideiglenes külső határokat is) a
határforgalom-ellenőrzés egységes,
magas
szintű
végrehajtása,
a
zökkenőmentes
határátléptetés
schengeni
vívmányokkal
összhangban történő biztosítása,
mindeközben a nemzetközi védelemhez
való hozzáférést biztosítva az arra
rászorulók számára, összhangban a
tagállamok által az emberi jogok
területén vállalt kötelezettségekkel, a
visszaküldés tilalmának elvét is ideértve.
A munkaprogram keretében elsősorban
az
uniós
jogszabályi
környezet
változásaiból fakadó kihívások kezelése a
cél, új technológiák, munkamódszerek
bevezetésével a szisztematikus ellenőrzés
várakozási időre gyakorolt hatásának
mérséklése, valamint felkészülés az
európai határregisztrációs rendszer
bevezetésére.
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Tevékenységek
informatikai
eszközök –
(hardver, szoftver) és a
kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése, fejlesztése az
EES hazai elemeinek
esetén
–
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

Indikátorok
Beszerzett
vagy
korszerűsített
határellenőrzésre
használt
eszközök
száma: 200 db
Kialakított
vagy
korszerűsített egyéb
határellenőrzési
rendszerek száma: 2
db

Kód

Intézkedé
s neve
BBAReagáló
2.6.5/6 képesség
és
mobilitás
fokozása

Forrás
összege
2 000 000
000 Ft

Minimum
összeg
1 500 000 000
Ft

Célkitűzés

Tevékenységek

A határrendészeti szervek
reagáló képességének és
mobilitásának fokozása.

nehézterepjáró
gépjárművek
beszerzése Beszerzett
vagy
határőrizeti feladatok támogatására
korszerűsített
határellenőrzésre használt
száma
Ügyintézői feladatok végrehajtása, mélységi járművek
ellenőrzéshez fedett illetve jelzetes járőr szárazföldi határ: 52 db
gépjárművek beszerzése nem támogatható.
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.
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Indikátorok

