
 
 

Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program 

Pályázati kiírás 

 

 

Összefoglaló az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program nyújtotta 

lehetőségekről 

 

Az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program keretében egyedülálló lehetőség 

kínálkozik nemesfémmel vagy készpénz ügylettel foglalkozó cégek biztonságtechnikai 

rendszerének fejlesztésére, vagy korszerűsítésére pályázati támogatással. 

 

Az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program célja 

Az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program célja egy olyan egyedülálló támogatási 

lehetőség biztosítása, amely minden érdeklődő számára elérhetővé teszi, hogy modern 

azonnali rablásmegakadályozó biztonságtechnikai rendszereket építsenek ki, vagy bővítsék 

jelenlegi biztonságtechnikai rendszerüket. 

 

Jelenleg EU-s és egyéb hazai források csak korlátozott számban állnak rendelkezésre az ilyen 

célú fejlesztéshez, ezért sok cégnek nincs lehetősége egy azonnali rablásmegakadályozó 

rendszer kiépítésére vagy régi biztonságtechnikai rendszerének kibővítésére, modernizálására. 

 

A biztonság megerősítéséért eszközölt beruházás napjainkban már egy szükségszerű igény, 

alapvető elvárásnak számít. Az azonnali rablásmegakadályozó eszközök biztosítják a jobb 

biztonságot és az üzletek személyi és vagyoni védelmét, támogatják a rendőrség 

bűnmegelőzési munkáját, és jelentős költségeket takarítanak meg a cégek számára. 

 

Az alábbi 4 pillér alapozza meg programunk egyediségét: 

 

 

1. pillér: Csúcstechnológia 

 

Az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program révén üzlethelységeiben és 

raktáraiban egy olyan vagyonvédelmi eszközt alkalmazhat, mely képes a rablást ténylegesen 

megakadályozni. A hagyományos biztonsági megoldások úgynevezett passzív védelmet 

biztosítanak, tehát emberi beavatkozás nélkül nem képesek a rablást megakadályozni, csak 

jelzik vagy rögzítik a rablást. 



Ezzel szemben a pályázati támogatással kiépíthető eszköz joggal nevezhető vagyonvédelmi 

eszköznek, hiszen emberi beavatkozás nélkül képes megvédeni a cégek vagyonát. 

Az európai EN 50131-8:2009 szabványnak és a MABISZ szabványnak megfelelő nemzetközi 

ipari szabványokon alapuló biztonságtechnikai eszköz biztosítja a rablás azonnali 

megakadályozását. A vagyonvédelmi eszközt a rendőrség és a biztosítótársaságok is elismerik. 

 

2. pillér: Meglévő rendszerek integrálhatósága, bővítés lehetősége 

 

Az Európai Uniós Biztonságtechnikai Telepítési Program egy olyan vagyonvédelmi eszköz 

kiépítését támogatja, amely bármilyen meglévő biztonságtechnikai rendszerbe beilleszthető, 

vagy önmagában is alkalmazható. Igény szerint a rendszer tovább bővíthető. 

 

3. pillér: Támogatási rendszer 

 

A személyes tájékoztatás során munkatársunk felméri, hogy milyen mértékű támogatásra 

jogosult a Pályázó. A támogatások elérhető mértékei: 

 

 

Támogatás mértéke Önerő 

20% 80% 

40% 60% 

 

 

4. pillér: Önerő biztosítása hitellel 

A Program pénzügyi partnere az OTP Bank Nyrt. 

A Pályázat kiírójával együttműködő pénzintézet minden érvényes és támogatást nyert pályázat 

esetében testre szabott pénzügyi konstrukciókkal járul hozzá a Pályázó sikeréhez. 

 

Így akár hitel és pályázati forrás kombinációjával is megvalósíthatja beruházását! 

 

 


