
  

Tájékoztató projektekről 

 

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, mint a kedvezményezett által megvalósításra 

kerülő projektek: 

 

- „HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és az IT infrastruktúra bővítése”  

BBA-5.2.3-2017-00001 

Projekt időtartama: 2017.11.01 - 2018.09.30. 

Projekt költségvetése: 634 063 796 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén): 628 797 583 Ft 

Projekt célja:  

Európai Uniós irányelvnek megfelelően kialakított nemzeti szabályozás alapján 

Magyarországon a TIBEK látja el az utasadat-információs egység feladatait. A 

pályázattal elnyert támogatásnak köszönhetően létrejött egy, az utasnyilvántartási 

adatállomány összeállításáért, kezeléséért és hatékony feldolgozásáért felelős – a már 

meglévő alaprendszerre épülő – kibővített kapacitással bíró informatikai rendszer.  

 

 
- „TIBEK összekötőtiszt kihelyezése” 

BBA-5.2.1/3-2017-00013 

Projekt időtartama: 2018.07.01 - 2020.02.28 

Projekt költségvetése: 37 704 131 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén): 34 885 572 Ft 

Projekt célja: 

A súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a hazai és a külföldi 

hatóságokkal, uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő együttműködés 

fejlesztése, a szakértői ismeretek bővítése aktív személyes részvételen keresztül. 

 

  



 
- „HU PNR rendszer interfészeinek fejlesztése, PISA rendszerhez kapcsolódó 

beszerzések” 

BBA-5.2.3/6-2018-00003 

Projekt időtartama: 2019.03.01 - 2021.06.30. 

Projekt költségvetése: 51 473 135 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

 

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén): 

Projekt célja: 

A projekt eredményeként új nemzetközi adatbázisok válnak online elérhetővé az 

utasadat-információs egységet kiszolgáló informatikai rendszer számára és 

megvalósíthatósági tanulmány készül a további bővítés lehetőségéről. 

 

 
- „A PNR rendszer kapacitásbővítése és másodlagos (DR) site megvalósíthatósági 

tanulmánya” 

BBA-5.2.3/10-2019-00001 

Projekt időtartama: 2020.04.01 – 2021.06.30. 

Projekt költségvetése: 454 728 631 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Felhasznált támogatási összeg (lezárt projektek esetén): 414 366 938 Ft 

Projekt célja: 

A projekt keretében megvalósuló beszerzések eredményeképpen az utasadat-

információs egységet kiszolgáló IT infrastruktúra kapacitása jelentősen bővül a 

korábban beszerzett hardvereszközök hatékonyabb kihasználása révén, valamint 

kidolgozásra kerül a másodlagos (katasztrófa-) környezet megvalósíthatósági 

tanulmánya. 

 

 
- „TIBEK összekötő tiszt kihelyezése II.” 

BBA-5.2.1/10-2019-00002 

Projekt időtartama: 2020.05.01 – 2022.12.31. 

Projekt költségvetése: 91 032 356 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt célja: 



A súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a hazai és a külföldi 

hatóságokkal, valamint az uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő 

együttműködés fejlesztése, a szakértői ismeretek bővítése aktív, személyes részvételen 

keresztül. 

 

 
- „Az ETIAS Nemzeti Egység létrehozása és Informatikai rendszerének 

kialakítása” 

BBA-2.6.3/13-2020-00001 

Projekt időtartama: 2020.01.01 – 2022.12.31. 

Projekt összköltségvetése: 1 181 325 642 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt célja: 

A projekt keretében a TIBEK Találatkezelő Központon belül kialakításra kerül az 

ETIAS Nemzeti Egység és kifejlesztésre kerül a működést támogató informatikai 

rendszer. A TIBEK Találatkezelő Központ képessé válik az ETIAS kérelmek manuális 

feldolgozására, az ehhez szükséges kockázatelemzés elvégzésére, hazai és nemzetközi 

konzultáció lefolytatására és minden további, a kérelemmel kapcsolatos feladat 

elvégzésére. 

 

 

 
 

- 875571 — EUWBTP — ISFP-2018-AG-PIU 

Európai Bizottság által az Internal Security Fund – Police alapból támogatott 

nemzetközi projekt, amely Magyarország, Finnország és Ausztria együttműködésével 

valósul meg. 

Projekt összköltségvetése: 950 000 EUR, amelyből 855 000 EUR az Európai 

Bizottság támogatása 

A TIBEK 251 000 eurós projektköltségvetése 225 000 EUR uniós támogatásból és a 

Belügyminisztérium által biztosított 24 000 000 HUF hazai hozzájárulásból tevődik 

össze. 

Projekt időtartama: 2019.10.01 – 2022.09.30. 

Projekt célja:  

Az európai utasadatinformációs-egységek (PIU-k) közötti adatcsere és együttműködés 

megerősítése és a személyi állomány ismereteinek bővítése. Információ és jó 

tapasztalatok átadása a nyugat-balkáni országok számára. 

   


