Sikeresen fejeződtek be a Külső Határok Alap 2010-es allokációjának
fejlesztései a Rendőrségen

A Rendőrség számára az egyik legjelentősebb pályázati forrást a 2007-2013 közötti
időszakra, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program részeként
létrehozott Külső Határok Alap (KHA) jelenti.
A KHA általános célja, hogy támogassa az Európai Unió tagállamait külső határai
őrizetének magas és egységes színvonalon történő ellátásában, a rugalmas határforgalom
ellenőrzésben, a közös, integrált határigazgatási rendszer fokozatos fejlesztésében.
A magyar Rendőrség a KHA 2010-es allokációja terhére mindösszesen 1,6 milliárd forint
értékben hajthatott végre fejlesztéseket. A projektek végső megvalósítási határideje 2012.
június 30. volt.
Az említett allokáció terhére megvalósított tizennégy projekt között szerepelnek
eszközbeszerzések, képzések és infrastruktúra-fejlesztések is.
A képzések közül kiemelt jelentősége volt a „A Rendőrség személyi állományának idegen
nyelvi képzése” című projektnek. A Rendőrség és a támogató Európai Unió szerint is
fontos a határrendészeti feladatokban érintett rendőri állomány idegen nyelvi és szaknyelvi
felkészültségének továbbfejlesztése, a szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség magasabb
szintre emelése. A képzések megvalósulását követően összességében javult a résztvevők
kommunikációs képessége, hatékonyabbá vált a külföldi állampolgárokkal szembeni
intézkedés, és a külföldi társhatóságokkal való együttműködés is (8 millió forintot
meghaladó támogatásból).
Jelentős és előremutató eszközbeszerzés valósult meg a „Határőrizeti rendszer elemeinek
fejlesztése stabil hőkamera rendszer és mozgást érzékelő rendszerek telepítésével” című
projekt keretein belül, több mint 600 millió forint értékben. A cél, hogy a korábban
megkezdett hőkamera-rendszerek cseréjével és korszerű berendezések új helyszíneken történő
telepítésével a veszélyeztetett ukrán és szerb viszonylatokon a kiemelt migrációs irányokban
hatékonyabban és eredményesebben lehessen külső határainkat őrizni, a jogellenes
cselekményeket felderíteni és megakadályozni. A projekt keretében két hőkamerás felderítő
rendszer modernizálására, négy új rendszer telepítésére, valamint egy területvédelmi rendszer
szállítására került sor.
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Fontos kiemelni a KHA-ból beszerzett ún. Schengen buszokat is. A projekt célja olyan
járművek rendszeresítése volt a külső határon, amelyek képesek a határforgalom ellenőrzés
valamennyi műszaki-informatikai követelményét egy járműben biztosítani 3 fő határrendész
számára. A járművel plusz két sáv megnyitása válik lehetővé többek között Röszkén és
Tompán a személyforgalomban. Összesen három darab busz került beszerzésre, a fejlesztés
végrehajtására 137 millió forint támogatást nyert a Rendőrség.
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A KHA többéves programjában fontos prioritással bír a biometrikus azonosítók ellenőrzésére
alkalmas eszközök beszerzése a Schengeni külső határainkra. A „Biometrikus azonosításra
alkalmas eszközök beszerzése (mobil- és asztali kivitelű okmány- ujjnyomat olvasó

eszközök)” című projekt ebbe a többéves fejlesztésbe illeszkedik. A 2010-es projekt során a
Rendőrség 267 millió forintból szerzett be és telepített mintegy 144 különböző közúti, vasúti,
vízi és légi határátkelőhelyre eszközöket.
Szintén a közelmúltban került átadásra a „Repülőtéri átkelőhelyek védelme érdekében
speciális eszközök beszerzése” pályázat keretein belül 74 millió forintból beszerzett
speciális tűzszerész felszereléssel (detektor, röntgen) ellátott jármű. A továbbiakban ezeket az
eszközöket a Rendőrség tűzszerészei fogják használni a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
repülőtéren.
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Végül fontos megemlítenünk az EDR rádiók korszerűsítését segítő KHA projektet. Ennek
célja volt a schengeni külső határszakaszon a járőrtevékenységet ellátó rendőri állomány
kommunikációjának zavartalan, magas szintű biztosítása és a rejtett figyelési feladatok
lehetőségének megteremtése. Az „EDR rádiók korszerűsítése” című pályázat segítségével
az államhatár közelében az alacsony térerősségű helyszíneken is stabil összeköttetést biztosító
négyszázhuszonnégy darab kézi rádió és ötvenhét darab mobil „gateway” került beszerzésre,
amelyre 107 millió forint értékű támogatás volt felhasználható.
A 2011-es Külső Határok Alap allokáció terhére a Rendőrség 1,8 milliárd forintnyi
fejlesztést visz véghez, amelyek végrehajtása jelenleg is folyamatban van hatékony
együttműködés keretében a fent említett szervekkel. Fő prioritások között szerepel a
„Biometrikus azonosításra alkalmas okmány- és ujjnyomolvasó eszközök, kliens
számítógépek beszerzése” című projekt több mint 296 millió forintértékben, és a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések. Az említett
megvalósítás alatt lévő 2011-es KHA projektek is szerves részét képezik annak az összefüggő
koncepciónak, amely Magyarország és az Európai Unió schengeni határai védelmének
erősítését és hatékonyságának fokozását célozza.
A fejlesztések, képzések az Európai Unió Külső Határok Alapjának támogatásával
valósulnak meg.

