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A KEK KH tervezési feladatkörébe tartozó EU társfin anszírozású 
projektek helyzete 

 

Ssz. Projekt megnevezése A projekt státusza 

1.  EKOP-2.1.1-07-2008-0001 – „Elektronikus 
fizetés megvalósítása” keretében, 
„Okmányirodai bankkártyás fizetés 
megvalósítása” tárgyú vertikális alprojekt 

Megvalósítási szakasz. A projekt megvalósításának 

határideje 2010. szeptember 15., a pályázati 

elszámolási kérelem legkésőbb 2010. december 15-

ig nyújtható be. 

2.  EKOP-2.1.3 – Szolgáltatási irányelv (SZIR) 
implementálására irányuló projekt 

A MeH EKK kezdeményezésére jelenleg folyamatban 
van a Támogatási Szerződés módosítási kérelmének 
előkészítése, a projekt záró időpontjának módosítása 
és egyéb pénzügyi jellegű átcsoportosítás kapcsán. A 
KEK KH oldali alprojektekhez kapcsolódó 
közbeszerzések indítás előtt állnak. (Az indítás 
feltétele a közbeszerzési dokumentációk VÁTI által 
történő jóváhagyása). 

3.  EKOP-2.1.7 – Elektronikus Anyakönyvi 
Nyilvántartás megvalósítása (EAK) 

Második körös pályázati fordulót követően az NFÜ 
átdolgozásra visszaküldte a dokumentációt. 

4.  Biometrikus tartózkodási engedély 
bevezetése 

Az előkészítés folyamatban az akciótervi nevesítés 
érdekében. 

5.  EKOP-2.1.6 – Központi szabálysértési 
nyilvántartás megvalósítása (KSZNY) 

Megvalósítási szakasz.  
A projekt zárásának tervezett időpontja 2010. július 
14. Az alkalmazásfejlesztés megvalósítása két 
fázisban történik: az első fázis keretében átadott 
alapfunkcionalitású rendszer 2010. január 1-től 
működik, a teljes funkcionalitású rendszer 
átadásának határideje 2010. május 31. A szükséges 
hálózati és hardver infrastruktúra beszerzése és 
üzembe helyezése megtörtént. A szükséges 
beszerzési eljárások lebonyolításának mindegyike 
megtörtént. 
A Közreműködő Szervezet a benyújtott időközi 
kifizetési kérelmet elfogadta és kifizette, amely a 
teljes támogatási összeg kb. 60%-a. 

6.  EKOP-1.A.1 „A” komponens – Egyes 
kiemelt közszolgáltatások elektronikus 
ügyintézési lehetőségének kiterjesztése, 
back office működés átalakítása 

Támogatási Szerződés megkötve. A közbeszerzési 
eljárások indítás előtt állnak. 
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7.  EKOP-1.A.1 „B” komponens – Hatósági 
erkölcsi bizonyítvány elektronikus 
kérelmezéséhez és kiállításához 
szükséges feltételek kialakítása 

Támogatási Szerződés megkötve. A közbeszerzési 

eljárás indítás előtt áll. 

8.  JLS/2008/JPEN/054/CR-30CE-
02502090081 (Criminal Justice) – Bűnügyi 
nyilvántartás migrációja projekt (HCR II.) 

Támogatási Szerződés megkötve. 

Megvalósítási szakasz. A projekt megvalósításának 
határideje 2010. június 30., a pályázati elszámolási 
kérelem legkésőbb 2010. szeptember 30-ig 
nyújtható be. 

9.  KHA 2008/3.4.2 – A SIS II érintettségű 
nemzeti szakrendszerek adatszolgáltató 
képességének megteremtése 

Közbeszerzési szakasz, szerződéskötés időpontja 
2010. április 12. 

10.  KHA 2009/3.4.1, – A SIS II nemzeti 
központi rendszerének fejlesztése, és 
informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Támogatási Szerződés megkötve. 

11.  KHA 2009/3.4.6 – A SIS II érintettségű 
szakrendszerek adatszolgáltató 
képességének megteremtése,  
felkészülés a migrációra 

Támogatási Szerződés megkötve. 

12.  KHA 2010 – A SIS II rendszer hazai 
komponenseinek fejlesztése 

Előzetes pályázati adatlap benyújtva. 

13.  EKOP 2.3.3 – Második generációs 
biometrikus útlevél bevezetése 

Projektzárási szakasz. Pályázat adminisztratív zárása 
folyamatban. 

14.  EKOP 2.3.4 – Elektronikus ügyintézés 
megvalósítása a Külügyminisztérium 
tevékenységi körébe tartozó hatósági 
eljárásokban 

Támogatási Szerződés és Konzorciumi (KÜM-KEK KH) 
megállapodás aláírásra vár. 

15.  Európai Segélyhívó Rendszer (ESR) 
bevezetése 

Akciótervi nevesítés folyamatban. 

16.  EKOP-2.1.9 Telefonos ügyfélkiszolgálási 
rendszer kialakítása 

Folyamatban van a II. fázis pályázat kiírása. 

17.  ÁROP-2.2.9-10/A-2010-0002 
Romák foglalkoztatása a KEK KH-ban 

2010. március 1. a foglalkoztatás megkezdődött. 
(Projektzárás: 2011. február 28; fenntartás: 2012. 
február 29.) 

 


