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1.

RÉSZ:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A biztonság garantálása a Kormány programjának egyik legfontosabb
alapköve. Belső biztonságunk megteremtése és garantálása azonban nem csak
belső folyamatoktól függ, ugyanakkor annak megteremtésével az egész Európai
Unió biztonságához is hozzájárulunk.
A nemzeti programban tervezett tevékenységek a határigazgatás és a
vízumkiállítás területén elfogadott nemzeti stratégiákban foglalt célok elérését
szolgálják. A stratégiák végrehajtásával, és a stratégiákban foglalt célok
elérésével Magyarország vonzóbbá válik a vízumkiadás felgyorsításával, a
határok átjárhatóságának könnyítésével, az ország biztonságának fenntartása
mellett, teljes összhangban a schengeni acquis-val.
Célunk a határrendészet terén a kialakított komplex tevékenységi rendszer magas
szintű, szakmai kezdeményezésre alapozott, transzparens és költség-hatékony
fejlesztése az uniós és nemzetközi partnerekkel folytatott szoros együttműködés
jegyében; ezáltal hozzájárulva Magyarország, az EU és a schengeni térség
biztonságának fenntartásához a szabálytalan migráció visszaszorításával,
valamint a schengeni külső határokon a jogszerű be- és kiutazás megkönnyítése
és felgyorsítása.
A vízumkiállításhoz kapcsolódó részstratégia végrehajtásával a nemzetpolitikai,
külpolitikai és biztonsági érdekeink, valamint a gazdasági növekedés
elősegítésének figyelembevételével a vízumkiadás a schengeni és a nemzeti
vízumeljárás jogszabályi követelményeivel összhangban történik, a nemzeti és
uniós partnereinkkel való együttműködésben, valamint az ügyfélbarát és
korszerű eljárással és környezetben, magasan képzett és felkészült konzuli
tisztviselők és vízumügyintézők által.
A határigazgatásra és vízumkiállításra vonatkozó nemzeti stratégiákban
meghatározott jövőképek eléréséhez az alábbi főbb célok kerültek
beazonosításra:
-

-

-

hatékony és aktív nemzetközi és uniós szerepvállalás elősegítése;
a schengeni követelményeknek való teljes körű megfelelés biztosítása,
mely során rugalmasan reagálni és alkalmazkodni kell a változó uniós és
hazai követelményekhez;
a
meglévő
intézményrendszer
korszerűsítését,
technikai/humán/infrastrukturális feltételek továbbfejlesztését folytatni
kell;
fokozni kell az együttműködést a releváns hatóságokkal és
intézményekkel, valamint a társadalmi és civil szervezetekkel;
határrendészeti tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kialakítását
és továbbfejlesztését támogatni kell;
a belső határokon a határrendészethez és a migráció kezeléséhez
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-

szükséges képességeket biztosítani kell;
a kapcsolódó bűnügyi és felderítő hálózat továbbfejlesztéséhez, hazai és
nemzetközi szerepvállalásának biztosításához hozzá kell járulni;
az országos kockázat-elemző és -értékelő hálózat továbbfejlesztésre
kerül;
az új uniós technológiák, fejlesztések megvalósítását, a releváns nemzeti
technológiák tovább fejlesztését ösztönözni kell;
a bevándorlási összekötő tiszti hálózat továbbfejlesztésére törekedni kell.

A rendőri együttműködést és válságkezelést célzó nemzeti program célja
elsődlegesen a súlyos és szervezett bűnözés – beleértve a terrorizmust –
megelőzése és az ellene folytatott küzdelem hatékonyságának növelése,
ugyanakkor kiemelt szerepet kap a kritikus infrastruktúra védelem fejlesztése
illetve a szándékosan okozott katasztrófák megelőzése és kezelése is.
A fenti célok elérése érdekében szükséges a kapacitás és reagálási képesség
fejlesztése a szervezett bűnözés és a terrorizmus hatékonyabb megelőzése és
üldözése érdekében, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények
hatékonyabb védelme érdekében. Kulcsfontosságú a kompetens szervek közötti
együttműködés, koordináció és információcsere fejlesztése, valamint a képzés, a
rendészeti kultúra és a kutatás erősítése és fejlesztése. Fokozott figyelmet kell
fordítani a súlyos és szervezett bűnözés (kiemelten az emberkereskedelem) és a
terrorizmus áldozatainak segítésére és védelmére. A terrorizmus elleni küzdelem
során fontos cél a védő és mentesítő képesség növelése, valamint az erőszakos
szélsőségesség megelőzésére és elhárítására tett erőfeszítések fokozása, az uniós
kokázatelemzési és fenyegetettség-értékelési metódusok adaptálása.
A válságkezelést érintően elsődleges kérdéskör a polgárok és létfontosságú
rendszerek, létesítmények (kritikus infrastruktúra) hatékony védelmének
kialakítása és biztosítása. A korai jelzőrendszerek biztosítása keretében a kritikus
infrastruktúrák védelmét szolgáló kapacitásfejlesztésre van szükség. Hangsúlyos
a képességfejlesztés, képzések, gyakorlatok, szakmai tapasztalatcserék,
hospitációk
szervezése, valamint a kapcsolat fejlesztése a biztonság
garantálásáért felelős szervek, illetve a kutatás-fejlesztés, a kapcsolódó
tudományok művelői, valamint a biztonsági termékeket és szolgáltatásokat
nyújtó ágazat között. Kiemelt szerepe van e területen a hatékony
kockázatelemzési mechanizmusok kialakításának is.

2. RÉSZ: KIINDULÓHELYZET A TAGÁLLAMBAN
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Magyarország határigazgatását alapjaiban meghatározza teljes jogú schengeni
tagságunk, és a schengeni övezet további bővítése. Szlovákia, Szlovénia és
Ausztria teljes jogú schengeni tagságából adódóan hazánk államhatárának
majdnem 50%-a már most schengeni belső határ, míg a schengeni előírások
teljes mértékű betartásával kell őriznünk 1103 kilométeren a schengeni övezet
külső határát (ukrán, szerb, román és horvát viszonylatban), melyből a román és
horvát viszonylat ideiglenes külső határnak minősül a két ország teljes jogú
schengeni taggá válásáig, melynek következményeit kezelni kell.
- A hazánkon átutazó személyforgalom folyamatosan magas szinten áll
2008 óta. A külső határokat átlagosan 34 millió személy lépte át évente
(2010-ig visszamenően). A schengeni külső határok átlépésének
felgyorsítása, a jelentkező torlódások, várakozások megszüntetése,
valamint a gyakran utazó jóhiszemű harmadik országbeli
állampolgárok és a szabad mozgás jogát élvező személyek ki- és
beutazásának elősegítése érdekében továbbra is folyamatos fejlesztések
szükségesek;
- A Magyarország által kiállított vízumok száma folyamatosan növekszik
(2012-ben 12%-kal 2011-hez képest). A magyar külképviseletek által
kiadott schengeni beutazó vízumok száma 2012-ben 315 490 volt. A
növekvő ügyfélforgalom zökkenőmentes bonyolítása érdekében
elengedhetetlen
a
technikai/humán/infrastrukturális
feltételek
továbbfejlesztése.
- Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél és közlekedési infrastrukturális
jellemzőinél fogva 3 befelé irányuló migrációs csatorna által érintett.
Ezek közül a legjelentősebb, uniós szinten is az egyik legnagyobb
nyomásnak kitett irreguláris migrációs útvonal az úgynevezett klasszikus
balkáni út, ami Törökországon, Görögországon és/vagy Bulgárián
keresztül Szerbiába, majd Magyarországon keresztül a többi EU
tagállamba vezet. A hazánkba irányuló illegális migrációs nyomás 2008
óta folyamatosan növekszik, elsősorban a magyar-szerb határszakaszon
(2012-ben 9933 főt, 2013-ban szeptember 30-ig 21 509 főt fogtak el
tiltott határátlépés vagy kísérlete miatt). Jelenleg az elhúzódó afganisztáni
válság érezteti leginkább hatását, illetve az „arab tavasz” utójelenségei,
valamint a szíriai polgárháború eszkalálódása, a szomáliai helyzet
„megoldatlansága” érződik a hazánk felé irányuló illegális migrációs
mozgásokban. Új jelenség a nyugat-afrikai országokból érkező irreguláris
migránsok megjelenése a balkáni útvonalon. Sem a legálisan beutazók
számának, sem az illegális migrációs nyomás csökkenésével nem
számolunk.
- Románia teljes jogú schengeni taggá válása elhúzódik, több évig tartó
bizonytalan állapotra kell megfelelően reagálni a magyar-román
határon. A 2011-re tervezett magyar-román határnyitás miatt elmaradt
fejlesztések
okozta
hiányosságok
elsősorban
mobilizálható
beruházásokkal, illetve az állomány fokozott felkészítésével
ellensúlyozható.
- A két ország teljes jogú schengeni tagságának elhúzódása miatt nem
számolunk
2020-ig
Horvátország
teljes
jogú
schengeni
csatlakozásával.
Ugyanakkor
a
magyar-horvát
határszakasz
aknamentesítését követően számolunk a határszakaszon az illegális
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-

-

-

-

-

-

-

migrációs nyomás erősödésével.
Fel kell készülni arra is, hogy Románia teljes jogú tagsága után egy
nyitott folyosó jön létre Törökországtól, így a magyar-román schengeni
belső határszakaszon a hármas határok (magyar-román-ukrán és
magyar-román-szerb) térségének ellenőrzését fokozni szükséges.
Ukrajna euro-atlanti törekvései kapcsán a vízumliberalizációs folyamat
átrendező erővé válhat a legális és illegális migráció szempontjából is.
Bár a komplex határbiztonsági rendszer alapja megvan, ugyanakkor
számos
helyen
a
határigazgatásban
résztvevő
szervek
együttműködése, vagy az együttműködés fejlesztéséhez szükséges
technikai háttér javításra szorul;
Minden érintett tevékenység esetén kialakult a szükséges
szakirányítói rendszer, ugyanakkor több esetben is szükséges ezen
rendszerek további fejlesztése;
Az ország egészére kiterjedő, migrációs és speciális folyamatos
bűnüldöző
szűrőmunka,
valamint
az
illegális
migráció
visszaszorítását célzó specializált felderítő és bűnügyi tevékenység,
továbbá a belső határ térségében megvalósított, mobil, irányokra
koncentráló, speciális határrendészeti tevékenység (mélységi
ellenőrzés) további fejlesztést igényel;
A határigazgatásban érintett állomány jelenlegi képzése nem elég
komplex, továbbá indokolt az érintett állomány folyamatos integrált
(minden érintett szervet/hatóságot felölelő) továbbképzése;
A határigazgatásban érintett szervek kockázatelemzése, értékelése, a
közös munkafelületek tovább fejlesztendőek, az információcsere terén
egységes protokoll kialakítása szükséges;
a határigazgatásban szükséges fejlesztések kapcsán a célirányos
stratégiai tervezés továbbfejleszthető;
A technikai/informatikai eszközök fenntartása, és amortizálódása
esetén cseréje szükséges;
A nemzetközi és uniós együttműködés erősítése, proaktívabb fellépés
szükséges a hatékonyabb működés biztosítása a trendek lekövetése
helyett azok alakítása érdekében.

Magyarország a schengeni külső (illetve Románia és Horvátország esetén
ideiglenes külső) határokon 28 közúti, 11 vasúti, 4 vízi határátkelőhelyet
üzemeltet, valamint 5 nemzetközi repülőtér működik. Ukrán és szerb
viszonylatban a közúti határátkelőhelyek infrastruktúrája megfelel az
elvárásoknak.
A határrendészet valamint vízumkiállítás esetén a technikai-informatikai
fejlesztések valamint szakmai továbbképzések a külső határokon valamint a
harmadik országokba települt külképviseleteken elsősorban uniós támogatással
(Schengen Alap, Külső Határok Alap) folyamatosan biztosítottak voltak.
A SIS II elsősorban Schengen Alap valamint Külső Határok Alap támogatásával
bevezetésre került, a VIS bevezetése a központi ütemtervnek megfelelően halad,
a szükséges fejlesztések – elsősorban az informatikai infrastruktúra valamint
okmány-ujjnyom olvasók - a harmadik országban települt külképviseleteken
végrehajtásra kerültek, a vízumkérelmek számának függvényében válhat
szükségessé kapacitásbővítés. EUROSUR Nemzeti Koordinációs Központ
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működik az Országos Rendőr-főkapitányságon, mely már jelenleg is szélesebb
körben képes a feladatok ellátására, mint azt a vonatkozó uniós rendelet előírja.
Románia teljes jogú schengeni tagságának csúszása miatt elmaradt (illetve
ideiglenes külső határokon korlátozottan végrehajtható) beruházások, a mélységi
ellenőrzést és a határigazgatás bűnügyi-felderítő támogatását érintő korlátozások
miatt ezeken a területeken tevékenykedő állomány eszköz, informatikai és
gépjármű ellátottsága elmarad az optimálistól.
A határőrizeti felderítő rendszer elsősorban stabil, mobil és kézi hőkamerákra,
éjjellátó készülékekre, területvédelmi rendszerekre épül, a határrendészeti
szervek mobilitását Külső Határok Alapból támogatott gépjárművek biztosítjáka
külső és ideiglenes külső határokon. A határátkelőhelyeken alkalmazott okmányés ujjnyomat olvasók, okmányeredetiség vizsgálat elvégzésére alkalmas
eszközök, infomratikai eszközök és rendszerek 2011. évtől megújításra kerültek.
A transznacionális szervezett bűnözés területeit tekintve a magyarországi
folyamatok lekövetik az uniós trendeket. A nemzetközi bűnszervezetekhez
köthető valamennyi bűncselekmény (különösen kábítószer-kereskedelem,
emberkereskedelem,
prostitúcióhoz
kapcsolódó
bűncselekmények,
szervezett vagyon elleni bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények,
kiberbűnözés, korrupció, cigaretta-csempészet, árucsempészet, illegális
műkincs- és műtárgy-kereskedelem, embercsempészet valamint pénzmosás)
tekintetében jelen vannak hazánkban szervezett bűnözői csoportok. E jelenségek
alapján azonosítottuk a hazai fellépés prioritásait és azt, hogyan tudunk ezek
mentén a leghatékonyabban hazánk belső biztonságának garantálása mellett az
Unió belső biztonságához is hozzájárulni. A szervezett bűnözői csoportok
tevékenységei bűnözői gyűjtőpontokban koncentrálódnak. Magyarország
szempontjából a déli határainkhoz közel található balkáni bűnözői gyűjtőpont
(criminal hub) hatásai a legközvetlenebbek és legveszélyesebbek.
Geopolitikai helyzetünkből adódóan hosszútávon is terveznünk kell a schengeni
külső határokkal és az ahhoz kapcsolódó bűnelkövetési formákkal, amelyek
rajtunk keresztül az Unió egészére hatással lehetnek. A szervezett bűnözés elleni
küzdelmünket a szakpolitikai ciklusba illeszkedve tudjuk hatékonyabban
megvalósítani.
Hazánkban a jogi lehetőségekhez és a gyakorlati tapasztalatban megnyilvánuló
erősségekhez nem minden területen társulnak optimális kapacitások és
megfelelően programozott fejlesztési források, amelyek a stratégiai jellegű
megközelítést
megalapoznák,
támogatnák.
A
fejlesztések
önálló
megvalósításának lehetősége korlátozott, az uniós pályázati lehetőségek
felismerése és kihasználtsága a szervek részéről tovább fejlesztendő. A jogi
környezet adta lehetőségek kihasználását akadályozó gyakorlati problémák közül
kiemelendő, hogy az érintett szervek napi működését szervezésbeli és
igazgatási/strukturális kihívások, kapacitás- és reagálási képességet érintő
hiányosságok nehezítik, amelyek azonban elsősorban éppen a stabil jogi
5
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garanciák és a kontroll érvényesüléséhez kötődő adminisztrációs munkateherben,
az esetenként soklépcsős engedélyezési rendszerben nyilvánulnak meg.
A nemzetközi szintű információcsere területén a munkafolyamatok nem
kellőképpen automatizáltak, a hozzáférhetőség elve nem érvényesül kellőképpen.
A lekérdezési folyamatok sok esetben túlbürokratizáltak. A Kormány stratégiai
fontosságú dokumentumokban is megfogalmazta a biztonság megteremtésének
szükségességét, és e cél elérésének egyik legfontosabb eszközét a bűnüldöző
szervek, rendvédelmi szervek, az igazságszolgáltatás és a nemzetbiztonsági
szolgálatok szoros együttműködésében látja.
Az elmúlt évben új belügyi továbbképzési rendszer jött létre a belügyminiszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és
vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői
adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet hatályba lépésével, amely a
magyar szervek dolgozóinak előmenetelét képzési célok eléréséhez köti
(moduláris képzés). A nemzetközi oktatási feladatoknak e rendszer integráns
részévé kell válniuk. Bár az állomány alapvetően nyitott arra, hogy a nemzetközi
együttműködési formákból is profitáljon, a korlátozott általános és idegen nyelvi
ismeretek miatt ez kihívást jelent. A létező, de csak idegen nyelven rendelkezésre
álló, elsősorban uniós együttműködést, tapasztalatcserét érintő ismereteknek a
végrehajtói állomány általi adaptációja alacsony szinten valósul meg. További
hiányosságok mutatkoznak az egyetemi szintű oktatásban a megfelelő
tudományos fokozattal rendelkező, hosszú távon rendelkezésre álló oktató bázis
kapcsán.
A büntetőeljárás szabályrendszere részletesen rendezi - az eredményes
eljárás/bizonyítás egyik eszközeként - a tanú védelmének kérdését, ugyanakkor
az áldozat védelme, az áldozatok speciális igényeinek figyelembe vétele
kevésbé hangsúlyosan jelenik meg. A szabályrendszer által biztosított, az
áldozatvédelem szempontjából is jól megfogható és alkalmazható intézmények
vonatkozásában pedig elsősorban a gyakorlat mutat negatív képet, a
szabályokban rejlő lehetőségek alkalmazása egyrészt az igazságszolgáltatás
szereplőinek attitűdje és céljai, másrészt az infrastruktúrából adódó szűk
lehetőségek okán jelenleg háttérbe szorul. Jelenleg a tartalom-, és digitális
szolgáltatók által alkalmazott magatartási kódexek nem mindig felelnek meg az
átláthatósággal, a függetlenséggel, a bizalmas adatok kezelésével és a személyes
adatok feldolgozásával kapcsolatos európai vagy nemzeti jogszabályok
követelményeinek, amelyet az Európai Parlament állásfoglalása (2012/2068/INI)
is megerősít.
Magyarország nem tartozik a fő terrorcélpontok közé, ugyanakkor a hazai
terrorfenyegetettség alacsony szintje ellenére Magyarországnak a külföldi
eredetű vagy a külföldi magyar érdekeltségek elleni fenyegetettségekkel, továbbá
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a szövetségesei ellen intézett olyan mértékű támadással is számolnia kell, amely
a kölcsönös segítségnyújtás elve alapján intézkedések bevezetését teszi
szükségessé. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az erőszakos extrémizmus jelen
pillanatban a terrorizmusnál jelentősebb fenyegetést jelent az országra
nézve.
A fenyegetettség-értékelések területén a metodikák, valamint más elemzési
eszközök hiányosak, nem egységesek, az értékelési mechanizmusok
eredményei nem épülnek be minden szinten a végrehajtásba.
Az elmúlt évtized tapasztalatai rámutatnak rámutattak arra, hogy
katasztrófavédelmi kapacitásfejlesztés szükséges – az Unió szintjén is – a
biztonsági relevanciájú kockázatok és veszélyhelyzetek hatékony kezelése
érdekében. A legfontosabb elem a felkészülés a létfontosságú rendszerek és
létesítmények és a polgárok terroristatámadásoktól és más biztonsági
relevanciájú incidensektől való megvédésére. Magyarországon a létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelmének szabályozásával kapcsolatban az elmúlt
három évben jelentős fejlődés következett be, ugyanakkor a korábbi években a
kritikus infrastruktúra védelmi szakterületet közvetlenül érintő jelentősebb
infrastrukturális, technikai, informatikai fejlesztés nem történt.
Szükséges a rendkívüli események kezelése során szerzett tapasztalatok alapján
kialakítandó eljárási rendek létrehozása, valamint a védelmi tervezési rendszer
szabályozásának továbbfejlesztése, a védelemre vonatkozó szempontrendszer
kialakítására vonatkozó tapasztalatok hiányának kezelése.
Hiányosságként merül fel továbbá, hogy az EU/NATO trendek, kifejezések nem
minden esetben kerülnek beemelésre a nemzeti jogrendszerbe (pl. válság
fogalom).
A nemzeti kockázatelemzés alapjaira építve annak folyamatos fejlesztése, a
hazai és nemzetközi tapasztalatok, az új tudományos eredmények folyamatos
beépítése szükséges.
Kevés és egyenlőtlen eloszlású a specializált, szakmai és gyakorlati
tapasztalattal rendelkező állomány. Hiányosság továbbá a kritikus
infrastruktúra védelem (a továbbiakban: KIV) szektorális szakági tapasztalat
hiánya, csekély foka. A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméhez
szükséges felelősség és kötelezettség, valamint a hálózatbiztonsági protokollok,
tananyagok, képzési anyagok fejlesztése is szükséges. Az érintett hatóságok
közötti együttműködés nem minden esetben gördülékeny.
Uniós támogatással (CIPS/ISEC) 16 projekt valósul/valósult meg a határokon
átnyúló súlyos és szervezett bűnözés valamint a terrorizmus elleni küzdelem, az
áldozatvédelem-tanúvédelem, vagyonfelderítési és nyomozati hatékonyság
növelése, információ-csere elősegítése, szakmai képzési programok, korai
7
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előrejelző, illetve kockázatelemző rendszerek kialakítása érdekében 2,61 Mrd
Forint értékben.
Főbb szervezetek a határigazgatás, vízumpolitika, rendőri együttműködés
valamint a válságkezelés területén:
Belügyminisztérium: az alárendelt szervek (Rendőrség, rendészeti
szakközépiskolák, Alkotmányvédelmi Hivatal, Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal, BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, Belügyi
Tudományos Tanács, Büntetés-végrehajtási Szervezet, Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Nemzetközi Oktatási Központ,
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs Központ, Terrorelhárítási Központ) irányításán túlmenően az uniós
és nemzetközi együttműködés belügyi koordinációja és az emberkereskedelem
elleni küzdelem nemzeti koordinációja is a tárcánál jelenik meg feladatként.
A Külügyminisztérium Magyarország külképviseletein keresztül a vízumkiállítás
során látja el a négylépcsős modell első lépcsőjét (harmadik országokban
alkalmazott intézkedések a migráció szűrésére).
Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (továbbiakban:
Rendőrség) alapfeladatai közé tartozik államhatár rendjének fenntartása és a
határellenőrzés végrehajtása. Általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört
gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását és
felderítését
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal idegenrendészeti hatóságként ellátja
a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat, központi
vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival
A Terrorelhárítási Központ: a radikalizálódás, terrorizmus, illetve az erőszakos
extrémizmus megelőzése és az ellenük folyatott küzdelem mellett a létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelmében is rendelkeznek feladatokkal,
nyomozati hatáskör nélkül.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a létfontosságú rendszerek és
létesítmények védelméhez, illetve a katasztrófa helyzetek megelőzéséhez és
elhárításához kapcsolódó feladatai köthetők az Alap célkitűzéseihez
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a titkos információgyűjtés és titkos
adatszerzés eszközeivel és módszereivel szolgáltatásokat nyújt a felderítési,
illetve nyomozati hatáskörrel rendelkező valamint az integrált határigazgatás
megvalósításában részt vevő, a titkos információgyűjtés eszközeit/módszereit
igénybe venni jogosult szervezetek részére, valamint szakértői feladatokat lát el..
Az NBSZ a sajátságos hazai jogszabályi környezetre figyelemmel központosított
– néhol kizárólagos – kapacitásokkal rendelkezik Magyarországon az egyes
titkos információgyűjtő és titkos adatszerző eszköz- és módszeralkalmazás
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tekintetében.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja a nemzetbiztonsági kockázat meglétét a
migráció esetén, továbbá részt vesz a migráció-szűréshez kötődő
információszerzésben. az erőszakos extrémizmus és a radikalizálódás elleni
küzdelemben betöltött szerepe miatt releváns az Alap szempontjából.
Nemzeti Védelmi Szolgálat: a korrupció - mint a súlyos és szervezett bűnözés
egyik megjelenési formája - elleni küzdelemben lát el feladatokat.
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, Nemzetközi
Oktatási Központ, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Belügyi Tudományos
Tanács: alapvetően ezek a szervek, illetve intézmények felelnek a hazai és
nemzetközi rendészeti oktatási, képzési feladatok ellátásáért, illetve a belügyi
témájú kutatási programok kidolgozásáért és végrehajtásáért. Ezen intézmények
mellett más – pl. kriminalisztikai, társadalmi konfliktusokkal kapcsolatos vagy
technológiai biztonsági témájú képzéseket és kutatásokat folytató – felsőoktatási
intézmények is potenciális résztvevői igénybe vett képzéseknek és kutatásoknak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szervezett bűnözéshez kötődően nyomozati
hatáskörrel rendelkező szerv, 2013. december 31-ig felelt a közúti
határátkelőhelyek működtetéséért, fejlesztéséért és létesítéséért, valamint az
áruforgalom ellenőrzésével részt vesz a határforgalom-ellenőrzésben illetve
mélységi ellenőrzésben.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatfeldolgozóként működteti a központi idegenrendészeti nyilvántartást. Ellátja
továbbá a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) nemzeti
részének (N.SIS II) működtetésével kapcsolatos, az N.SIS II Hivatal külön
jogszabályban nevesített feladatait, valamint ellátja számos, a schengeni
működésben, illetve jelzéskezelésben érintett nemzeti szakrendszer adatkezelői
és üzemeltetései feladatait (pl.: útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély, forgalmi engedély okmány és a rendszám adatait tartalmazó
nyilvántartások, járműnyilvántartás, stb.).
Hatályos stratégiák:
 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat Az Európai Unió által a 2014–2020
közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső
Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról
 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat Az Emberkereskedelem Elleni
Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti Nemzeti Stratégiáról
 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat A Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégiáról (2013–2023)
 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról
2013-2020
 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági
Stratégiájáról
9
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 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti
Kiberbiztonsági Stratégiájáról
 Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv határrendészeti
szakmai stratégiája (2012 -2017)
 Magyarország Migrációs Stratégiája
[Dokumentum csatolása lehetséges, kiegészítő információk nyújtásának céljából. Azonbabn a csatolt
dokumentum nem képezi a döntés részét.]

3.

RÉSZ: PROGRAM CÉLOK (14.2 CIKK)

A táblázatba írt információknak önállónak kell lenniük és nem utalhatnak más
dokumentumokban foglalt információkra.
3.1.

1. egyedi célkitűzés: A közös vízumpolitika támogatása

Magyarország célja, hogy külpolitikai és biztonsági érdekeink, valamint a gazdasági növekedés
ösztönzésének figyelembevételével a vízumkiadás gyakorlata a schengeni és a nemzeti
vízumeljárás jogszabályi követelményeivel összhangban fejlődjön. Ennek zálogát a nemzeti és
uniós partnereinkkel való együttműködésben, valamint az ügyfélbarát, transzparens és korszerű
eljárással és környezetben, magasan képzett és felkészült konzuli tisztviselők és
vízumügyintézők által megvalósított vízumkiadásban látjuk.
El kívánjuk érni a következőket:
-

A schengeni vízumok kiadásánál jobb konzulátusi ellátottság biztosítása a vízumkérők
egyszerűbb és jobb konzulátusi/külső szolgáltató által történő kiszolgálásához valamint
az ügyfélbarát vízumügyintézéshez szükséges feltételek továbbfejlesztése

-

A schengeni követelményeknek való teljes körű megfelelés biztosítása; az értékelési
mechanizmus feltárt hiányosságok (pl. létszámhelyzet, eszközök elégtelensége,
infrastrukturális beruházás szükségessége) orvoslása, pótlása, a megfogalmazott
ajánlások átültetése; a humánerőforrás tudásszintjének növelése, szakismereteinek
folyamatos bővítése a schengen acquis-nak megfelelően; a vízumkönnyítésre váró
országok esetén a szükséges kritériumok teljesítésének elősegítése.

-

Fokozott konzuli együttműködés a vízumkérők hatékony, ügyfélbarát kiszolgálásának
biztosítására,
valamint
a
vízumkiadásokkal
kapcsolatos
visszaélések
megakadályozására.

Fentiekhez biztosítani kell a VIS zökkenőmentes bevezetését és működtetését, a regionális
konzuli együttműködés fokozását, a vízumképviseleti megállapodások és a részleges
vízummentességi megállapodások rendszerének további bővítését, a vízum kérelmezésének
lehetőségének bővítését, vízumügyintézés ügyfélbarátabbá tételét.
A vízumpolitika terén – a vonatkozó uniós és hazai joganyagnak megfelelően – stratégiai cél a
nemzeti kapacitások megerősítése, beleértve a közös vízumpolitikát, valamint a rövid tartamú
tartózkodási engedéllyel kapcsolatos politika fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítását,
és a konzuli együttműködést is. Ennek keretében:
- Szélesíteni kell a magyar vízum kérelmezésének lehetőségét, egyidejűleg a vízumeljárás
minőségfejlesztésével.
- Az Európai Unió támogatása abban, hogy külkapcsolatai alakítása során minél gyakrabban
éljen a vízumkönnyítési megállapodások adta lehetőséggel. Arra kell törekedni, hogy a
vízumkönnyítési megállapodásokkal párhuzamosan visszafogadási megállapodások
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-

-

-

megkötésére is sor kerüljön.
A hatékony és ügyfélbarát vízumkiadás biztosítása érdekében célunk az, hogy növekvő
ügyfélforgalom
zökkenőmentes
bonyolításához
a
szükséges
technikai/humán/infrastrukturális feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek,
alkalmazkodva a változó uniós és hazai követelményekhez;
A legális migrációs csatornákkal való visszaélés elleni küzdelem érdekében célunk az
eszköztár folyamatos bővítése, figyelemmel arra, hogy a vízumköteles állampolgárok
vonatkozásában a schengeni térségbe történő beutazás elsődleges szűrője a vízumkiadás;
Magyarország és a schengeni térség belső biztonságának garantálása érdekében célunk a
vízumkiadásban érintett hatóságok állománya képzettségének magasabb szintre emelése;
Célunk a nemzetközi, uniós és a nemzeti szinten érintett hatóságok és intézmények közötti
együttműködés továbbfejlesztése, szorosabbá tétele, zökkenőmentességének biztosítása;

3.1.1.1.

Nemzeti prioritás 1: Nemzeti képességek - Vízum

a meglévő nemzeti szintű vízumpolitika kapacitása, támogatása és bővítése, a külső határok
menedzsmentje és a szabad mozgás területén belüli intézkedések, melyek a külső határok
menedzsmenjéhez kapcsolódnak, különösképp figyelembe véve az új technológiákat, fejlesztéseket
és/vagy szabványokat a migrációs áramlás területén.

A vízumeljárás során a hatékony és ügyfélközpontú ügyintézés
megvalósítása érdekében a növekvő ügyfélforgalom zökkenőmentes
bonyolításához
biztosítani
tervezzük
a
szükséges
technikai/humán/infrastrukturális feltételeket az érintett hatóságok részére,
valamint felmérésre, kiszélesítésre kerülnek az akkreditált utazási irodákkal
és külső szolgáltatókkal való együttműködési lehetőségek.
A Nemzeti Vízumnyilvántartó Rendszer folyamatos fenntartását és
fejlesztését végrehajtjuk, mely kiterjed a vízumkiállításhoz szükséges
informatikai eszközökre és a biometrikus adatfelvételezés feltételeinek
biztosítására is.
A magyar vízum kérelmezésének lehetőségének szélesítése, a vízumeljárás
minőségfejlesztése érdekében a lefedetlen területek felmérése, fontossági
sorrend felállítása szükséges. Szélesíteni kell az együttműködést az utazási
irodákkal, és fokozatosan élni a kiszervezés lehetőségével. Célunk a
széleskörű tájékoztatás a vízumeljárás menetéről, a kérelem átvételére
vonatkozó eljárás lehetőség szerinti egyszerűsítése, egységes, magas
színvonalú végrehajtásának biztosítása.
A legális migrációs csatornákkal való visszaélések elleni küzdelem
érdekében javítani szükséges az érintett hatóságok között az
információcserét, fejleszteni a kockázatelemzés- és értékelést valamint
bővíteni, modernizálni a rendelkezésre álló technikai és informatikai eszközés rendszerparkot
3.1.1.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Jobb konzulátusi ellátottság biztosítása, a vízumkérők egyszerűbb és
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jobb kiszolgálása érdekében a vízumkérelmek valamint a konzuli
együttműködés figyelembevételével harmadik országokban sor kerül
vízumkiadást támogató ingatlanrészek bővítésére, felújítására,
kialakítására, külképviseletek részére biztonságtechnikai eszközök,
rendszerek beszerzésére.
2. A Nemzeti Vízumnyilvántartó Rendszer illetve N.VIS folyamatos
üzemeltetéséhez szükséges informatikai fejlesztések (szoftverfejlesztés
és hardver beszerzés) megvalósulnak.
3. Nemzeti szinten a schengeni vízumokat érintő kockázatelemzési/értékelési módszerek felülvizsgálata, együttműködésének
javítása érdekében munkacsoport ülésekre, elemzések, értékelések
elkészítésére kerül sor.

3.1.3.1

Nemzeti prioritás 3: Vízum - uniós vívmányok

Biztosítja a helyes és egységes alkalmazását az uniós vívmányoknak a határ és vízumellenőrzés kapcsán,
válaszul az európai szinten megállapított hiányosságokra, amint azt a létrehozott schengeni értékelési
mechanizmus eredmények keretében bizonyították;

Magyarország célja a vízumeljárásban résztvevő állomány képzésének
összehangolt, komplex megvalósítása, mely a VIS nemzeti rendszerének
fejlesztésével együtt folyamatos támogatást igényel.
Különösen a kelet-európai országok kapcsán tervezzük az Uniós
vízumkönnyítési megállapodások létrehozásának támogatását, és ezzel
párhuzamosan
lehetőség
szerint
visszafogadási
megállapodások
előkészítését.

3.1.3.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Külképviseletek vízumkiállításban, konzuli együttműködésben
részvevő állománya részére szakmai továbbképzések kerülnek
megszervezésre.
2. A VIS folyamatos működésének biztosításához szükséges,
Külügyminisztérium által üzemeltetett nemzeti rendszert érintő
informatikai fejlesztések kerülnek végrehajtásra (hardver beszerzés,
beleértve biometrkus adatok levételéhez szükséges eszközöket,
valamint szoftverfejlesztés).
3. Vízumkönnyítési megállapodások létrehozása érdekében a megfelelő
fórumokon, regionális migrációs együttműködésekben elősegítjük a
vízumkönnyítésről tárgyaló országok felkészülését, az érintett
országok fejlesztési igényeitől függően elsősorban képzésekkel.
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3.1.4.1

Nemzeti prioritás 4: Konzuli együttműködési mechanizmusok (ÚJ)

a meglévő nemzeti szintű vízumpolitika kapacitása támogatása és bővítése, a külső határok
menedzsmentje és a szabad mozgás területén belüli intézkedések, melyek a külső határok
menedzsmenjéhez kapcsolódnak, különösképp figyelembe véve az új technológiákat, fejlesztéseket
és/vagy szabványokat a migrációs áramlás területén.

Magyarország
célja
a
migrációs
szakkonzuli,
rendészeti/bevándorlási/okmányszakértő összekötő tiszti hálózat
fejlesztése, a hálózat hatékonyabb működése érdekében
a hálózat
háttértámogatását ellátó intézményrendszer kapacitásainak bővítése, a
szakértői kiválasztást és felkészítést biztosító intézményesített struktúra
kialakítása, valamint a kihelyezési-felkészítési rendszer jelenlegi
struktúrájának és a közreműködő kormányzati szereplők feladat- és
hatásköreinek részbeni újragondolása. A konzuli és a migrációs ügyekben
érintett kormányzati szereplők bevonásával folyamatos, időszerű és
strukturált párbeszédet kell megvalósítani a kihelyezéseket érintő
alapkérdésekről. A bevándorlási összekötők, migrációs szakkonzulok és az
okmánytanácsadók országinformációs, migrációs és okmányismereti
felkészítését tervezzük.
A schengeni és uniós tagállamokkal, valamint a magyar külképviseletek
közötti együttműködés, koordináció és információcsere fejlesztése érdekében
célunk a vízumképviseleti rendszer további fejlesztése. A regionális konzuli
együttműködés (a magyar külképviseletek között és uniós szinten egyaránt)
további erősítése szükséges a hatékonyabb működés elérésére.
3.1.4.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Migrációs kockázatok felmérése, ehhez igazodó migrációs összekötő
tisztviselői
illetve
okmányszakértő
pozíciók
létrehozására,
fenntartására kerül sor.
2. Felülvizsgálatra kerül a bevándorlási összekötők,
szakkonzulok és az okmánytanácsadók országinformációs,
és okmányismereti felkészítése, az érintett szervekre
felkészítési tematika készül, mely alapján migrációs
tisztviselők illetve okmányszakértők felkészítésre kerülnek.

migrációs
migrációs
kiterjedő
összekötő

3. Regionális konzuli együttműködés javítása, hatékonyabb működés
elérésére érdekében tapasztalatcserék lebonyolítására, tanulmányok
elkészítésére kerül sor.

Egyedi intézkedés: 1 Konzuli együttműködés
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3.2.

2. egyedi célkitűzés: Határok

Magyarország célja a határrendészet terén az európai uniós normáknak, ajánlásoknak és a
schengeni acquis-nak megfelelés mellett a kialakított komplex tevékenységi rendszer magas
szintű, szakmai kezdeményezésre alapozott, transzparens és költség-hatékony fejlesztése az
uniós és nemzetközi partnerekkel folytatott szoros együttműködés jegyében; ezáltal
hozzájárulva Magyarország, az EU és a schengeni térség biztonságának fenntartásához a
szabálytalan migráció visszaszorításával, valamint támogatva a gazdasági növekedést a
schengeni külső határokon a jogszerű be- és kiutazás megkönnyítésével és felgyorsításával.
A stratégiai célok megvalósításával
- minden már létező, vagy újonnan bevezetésre kerülő uniós technológia megfelelően fog
üzemelni Magyarországon;
- az EUROSUR-ban való együttműködés zavartalanul történik;
- rövidül a várakozási idő a határforgalom-ellenőrzés során;
- növekszik a határon átnyúló szervezett bűnözői csoportok tevékenységének felfedése és
fejlődik az érintett nemzeti, uniós és nemzetközi együttműködés az illegális migráció
visszaszorítása kapcsán.
A komplex határrendészeti tevékenység továbbfejlesztése során a szakmai kultúrára alapozott
képességtervezés, képességfejlesztés, hozzáadott érték növelése garantálja a fő cél elérését.
Ennek érdekében biztosítani kell:
- a határrendészet stratégiai szintű kezelését kormányzati, minisztériumi és végrehajtói
szinten;
- hatékony és aktív nemzetközi és uniós szerepvállalást;
- a schengeni követelményeknek való teljes körű megfelelést;
- a szakterülethez kötődő intézményrendszer fenntartását és korszerűsítését, a
szakterülethez kötődő humánerőforrás megtartását és továbbfejlesztését ugyanazon
szakmai elvek mentén;
- együttműködés fokozását a határbiztonság szempontjából releváns hatóságokkal és
intézményekkel, valamint a társadalmi és civil szervezetekkel;
- a határrendészeti tevékenység kapcsán minőségbiztosítási rendszer kialakítását és
továbbfejlesztését;
- a jelenlegi és jövőbeni belső határokon a határrendészethez és a migráció kezeléséhez
szükséges képességek és anyagi, valamint egyéb erőforrások biztosítását;
- az országos illegális migrációs bűnügyi és felderítő hálózat továbbfejlesztését; az
illegális migráció köré szerveződött szervezett bűnözés felderítése érdekében a
szakterület megfelelő szintű pozicionálását, hazai és nemzetközi szerepvállalásának
biztosítását;
- az országos kockázat-elemző és -értékelő hálózat továbbfejlesztését az érintett szervek,
hatóságok és intézmények bevonásával;
- az új uniós technológiák, fejlesztések megvalósítását nemzeti szinten és egyébként a
határrendészethez, migráció-kezeléshez kötődő új technológiák bevezetését;
- határellenőrzést, mélységi ellenőrzést, felderítést, bűnüldözést segítő technikák,
technológiák fejlesztését, új technológiák bevezetését;
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3.2.1.1

Nemzeti prioritás 1: EUROSUR

Az európai határok megfigyelőrendszerének kialakítása developing the European Border Surveillance
System (EUROSUR) az uniós jogszabályok és iránymutatások alapján;

Az EUROSUR rendszer fenntartásával és folyamatos fejlesztésével célunk a
magyar nemzeti koordinációs központ uniós követelményeknek való teljes
megfelelésének fenntartása, valamint az országos helyzetkép javítása az EUROSUR
követelményeinek megfelelően.

3.2.1.2.

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. EUROSUR nemzeti koordinációs központ eszközparkjának modernizálásra
kerül. Szolgálati igények figyelembevételével EUROSUR alkalmazásához
és működéséhez szükséges hardver, valamint adatkapcsolat kerül
biztosításra a külső határos területi szervek részére regionális koordinációs
központ létrehozására.
2. Az országos helyzetkép javítása érdekében az integrált határigazgatás
szervezetei részére nemzeti szinten a közös kockázatelemzés megerősítése
érdekében létrehozásra kerülő közös platformhoz csatlakozás által
megkövetelt informatikai fejlesztés végrehajtása.

3.2.2.1

Nemzeti prioritás 2: Információcsere

Az integrált határmenedzsment megerősítése tesztelés és új eszközök bemutatása által, interoperábilis
rendszerekkel és munkamódszerekkel, melyek az információcserét, vagy együttműködés elősegítését
célozzák a tagállamok között,;

A határigazgatásban résztvevő szervezetek és intézmények között, valamint az
érintett szervezeteken és intézményeken belül a nemzeti (inter-cooperation)
együttműködés fejlesztése érdekében támogatjuk az együttműködés, koordináció
és információcsere fejlesztését nemzeti szinten. Ennek érdekében a
határellenőrzésben a kommunikációs rendszerek képességeinek fenntartása, szükség
szerinti továbbfejlesztésére kerül sor, továbbá célunk a bűnügyi felderítő területen –
beleértve a titkos információgyűjtést és –feldolgozást - a humán és technikai
hírszerzés erősítése,, a felderítést segítő állomány hírszerző, információszerző
tevékenységének támogatása. Az információk valós idejű és pontos továbbításának,
cseréjének megvalósítása érdekében hatékony és támogató jellegű kockázatelemzés
és -értékelés nemzeti hálózatát tovább kell fejleszteni. Célunk a hamis vagy
hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcsere javítása.
Együttműködés, koordináció és információcsere fejlesztése uniós szinten az
uniós országokkal fennálló intézményi együttműködés fenntartása és fejlesztése
érdekében: szükséges a rendészeti együttműködés és információcsere megerősítése
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az illegális bevándorlásban közreműködő szervezett bűnözői csoportok fokozott
felderítése érdekében. Célunk továbbá a közös kapcsolattartási szolgálati helyek
tevékenységének kiterjesztése, és a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ
lehetőségeinek integrálása a határellenőrzésben.
Információcsere fejlesztése a harmadik országokkal:
Magyraország célja a fokozott információcsere és működési együttműködés a
legjelentősebb tranzitországokkal és származási országokkal, különösen a nyugatbalkáni államokkal. Ehhez intézményesített szakmai kapcsolatrendszer kialakítása
szükséges az illegális migrációt kibocsátó és tranzit, nem szomszédos harmadik
országokkal (Kelet-Európa, Dél-kelet Európa, Dél-Európa, Ázsia), valamint az
együttműködés fokozása a határrendészeti szervek kapcsolatrendszerén belül.

3.2.2.2

Pénzügyi
3.2.
prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. A határellenőrzést támogató kommunikációs rendszerek képességeinek
fejlesztésére elsősorban kommunikációs, távközlési eszközök beszerzésén
keresztül kerül sor.
2. A bűnügyi felderítő területen informatikai és kommunikációs eszközök,
szoftverek, járművek, felderítést és dokumentálást támogató eszközök
beszerzésén keresztül kerül sor.
3. Nemzeti
szinten
a
kockázat-elemzési/értékelési
módszerek
felülvizsgálatával, támogató informatikai rendszerek továbbfejlesztésével,
valamint az elemzések hatóságok közötti elérésének megteremtésével közös
informatikai platform kerül kifejlesztésre az érintett szervek részére a
migrációval kapcsolatos napi adatok, értékelések kezelésére.
4. A hamis vagy hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcserét
támogató NEKOR rendszer fejlesztésére, FADO adatfeltöltést támogató
okmányvizsgáló, dokumentáció készítését támogató eszközök beszerzésére
kerül sor.
5. Az együttműködés és információ csere javítása érdekében konferenciák
szervezésére illetve több ország bevonásával közös művelet előkészítésére,
végrehajtására, két- és többoldalú találkozók, szakmai megbeszélések, közös
értékelések lebonyolítására kerül sor.

3.2.3.1

Nemzeti prioritás 3: Közös uniós előírások

(da) projektek fejlesztése annak érdekében, hogy biztosítva legyen a külső határok egységes és magas
szintű ellenőrzése, megfelelően a közös uniós előírásoknak, amelynek célja a tagállamok
menedzsmentjei közötti fokozott; és
(db) támogató intézkedések, melyek a Frontex Ügynökséggel való konzultációt követik, mely a
határmenedzsment további harmonizációját célozza különösen a technológiai képességek terén,
összehangban a közös uniós normával.
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A meglévő nagyméretű uniós informatikai rendszerek működtetésének
bevezetése/fenntartása, az új uniós technológiák/IT fejlesztések nemzeti szinten
történő megvalósítása és a Frontex ügynökséggel az együttműködés
továbberősítése érdekében a következő területeken tervezünk intézkedéseket:

3.2.3.2

-

IT infrastruktúra-fejlesztés, az új uniós technológiák bevezetése
érdekében szükséges a SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó
alrendszerének működtetése és alkalmazása, az európai határregisztrációs
rendszer kialakításához igazodó fejlesztések végrehajtása, a jóhiszemű
utazók határátlépésének megkönnyítésére szolgáló regisztrált utas program
alkalmazási feltételeinek kialakítása.

-

A határátkelőhelyeken modern technológia alkalmazása érdekében
automatikus határellenőrzés javítására kerül sor a regisztráltutasprogrammal összhangban.

-

Célunk az együttműködés fokozása az európai határőrizeti ügynökséggel
(Frontex)

-

Elősegítjük a kutatás-fejlesztést az innováció, új technológiák bevezetése,
meglévő rendszerek hatékonyságának növelése, továbbfejlesztési
lehetőségek meghatározása érdekében valamint a határigazgatásban
érintett állomány felkészítésének, képzésének vizsgálatára.

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és
alkalmazása érdekben szükséges hardver, szoftverlicensz beszerzésekre,
szükség szerint NS.CP és szakrendszerek továbbfejlesztésére kerül sor.
2. Az európai határregisztrációs rendszer kialakításához igazodó informatikai
fejlesztések végrehajtásra kerülnek.
3. A jóhiszemű utazók határátlépésének megkönnyítésére szolgáló regisztrált
utas program bevezetéséhez szükséges fejlesztések végrehajtásra kerülnek.
4. Sor kerül a telepítés alatt álló automatikus határellenőrző rendszer
továbbfejlesztésére a regisztrált utas programmal összhangban.
5. Kutatások, pilot projektek végrehajtásának, tanulmányok elkészítésének
támogatására kerül sor.

3.2.4.1

Nemzeti prioritás 4: Határok - Uniós vívmányok

Biztosítja a helyes és egységes alkalmazását az uniós vívmányoknak a határ és vízumellenőrzés kapcsán,
válaszul az európai szinten megállapított hiányosságokra, amint azt a létrehozott schengeni értékelési
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mechanizmus eredmények keretében bizonyították;

A schengeni vívmányok alkalmazásának ellenőrzése során megállapított
ajánlások gyors és célzott végrehajtása, a schengeni követelményeknek való teljes
körű megfelelés biztosítása érdekében az értékelési mechanizmus feltárt
hiányosságok orvoslása, pótlása, a megfogalmazott ajánlások átültetése
megvalósul.
Magyarország célja a humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése,
képzések támogatása, az egységes határrendészeti szakképzési koncepcióaz alapés továbbképzés továbbfejlesztése, humánerőforrás (határrendész, idegenrendész
és a határrendészetet támogató bűnügyi-felderítő állomány, valamint a
határrendészetbe vagy a mélységi ellenőrzésbe bevont állomány) tudásszintjének
növelése, szakismereteinek folyamatos bővítése a schengen acquis-nak
megfelelően valamint idegennyelvi felkészültségének javítása. Aktívan részt
veszünk a schengeni értékelő képzésben és egyéb, a Frontex által szervezett
képzésben, ezen képzések egy részének magyarországi helyszínt kívánunk
biztosítani. Javítani kívánunk a fuvarozók, továbbá a földi kiszolgálásban részt vevő
személyek felkészültségén.
Románia és Horvátország teljes jogú schengeni tagállammá válásáig az ideiglenes

schengeni külső határokon a schengeni követelményeknek megfelelő
ellenőrzést fenn kell tartani, valamint fel kell készülni a belső határrá válással
jelentkező feladatokra az illegális migráció elleni eredményes fellépést biztosító
szervezeti rendszer kialakítására az érintett területeken.

3.2.4.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. A schengeni vívmányok alkalmazásának ellenőrzése során megállapított (pl.
létszámhelyzet, eszközök elégtelensége, infrastrukturális beruházás
szükségessége) ajánlások végrehajtása támogatásra kerül.
2. határrendész, idegenrendész és a határrendészetet támogató bűnügyifelderítő állomány, valamint a határrendészetbe vagy a mélységi
ellenőrzésbe bevont állomány részére szakmai továbbképzések,
konferenciák szervezésére, szakmai tapasztalatcserék, hospitációk,
csereprogramok lebonyolítására valamint módszertan illetve metodika
kidolgozására kerül sor .
3. Alap- és továbbképzés feltételeinek javítása, középfokú és felsőfokú
képzések továbbfejlesztése érdekében elsősorban rendőrségi tanintézetek
határrendészeti oktatókabinetjei ellátásra kerülnek oktatást támogató
eszközökkel.
4. Fuvarozók, továbbá a földi kiszolgálásban részt vevő személyek célirányos
felkészítésére továbbképzés szervezése
5. Ideiglenes külső határokon a határellenőrzés fenntartása érdekében
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technikai és informatikai eszközök beszerzése,
fejlesztések végrehajtása kerül finanszírozásra.
3.2.5.1

átcsoportosítható

Nemzeti prioritás 5: Jövőbeli kihívások (ÚJ)

kapacitás kiépítése a felmerülő kihívásokkal szemben, beleértve a jelenlegi és jövőbeli fenyegetéseket
és nyomást az Unió külső határai menten, különösen figyelembe véve a megfelelő uniós ügynökségek
által végzett elemzéseit.

Az integrált határigazgatási rendszer alkalmazkodásának elősegítése a folyamatosan
változó külső környezethez, így az képessé válik a folyamatos megújulásra, a
megfelelő reagálási képesség biztosítására, már a megelőzés időszakában is.
Reagáló képesség javítását célzó kapacitás-fejlesztés keretében célunk a
határőrizeti felderítő rendszer fenntartása, továbbfejlesztése, beleértve a titkos
információgyűjtésre, és -feldolgozásra szolgáló technikai eszközpark fejlesztését is.
Szükséges továbbá a határrendész szervek reagáló képességének és mobilitásának
fenntartása, fokozása;
Az Unióba irányuló migrációs áramlások általános kezelésének javítására a
harmadik országokkal folytatott együttműködés erősítésével kerül sor, melynek
érdekében célunk a harmadik országokkal folytatott műveleti együttműködés
ösztönzését szolgáló intézkedések végrehajtása.
További célunk a szervezeti struktúra szükséges átalakítása a mélységi
ellenőrzés kapcsán területi és helyi szinten a feladat tervezés és szervezés, valamint
a végrehajtás erősítése az együttműködő hatóságok között;

3.2.5.2.

3.2.6.1

1. Határőrizeti felderítő eszközök és rendszerek (stabil, gépjárműbe telepített
valamint kézi) beszerzése, továbbfejlesztése, integrációja. Titkos
információgyűjtésre, és -feldolgozásra szolgáló, határellenőrzést támogató
rendszerek beszerzése.
2. Vízi, közúti és terepjáró gépjárművek beszerzése a határellenőrzés
támogatására
3. A harmadik országokkal folytatott műveleti együttműködés javítása
érdekében közös műveletek végrehajtása, tanulmányok készítése,
rendezvények, képzések szervezése, ad hoc technikai és műveleti
szakértelem biztosítása harmadik országok számára.
4. A mélységi ellenőrzés kapcsán területi és helyi szinten a feladat tervezés és
szervezés, valamint a végrehajtás erősítése érdekében megbeszélések,
gyakorlatok szervezése.

Nemzeti prioritás 6: Nemzeti képességek – határok

a meglévő nemzeti szintű vízumpolitika kapacitása támogatása és bővítése, a külső határok
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menedzsmentje és a szabad mozgás területén belüli intézkedések, melyek a külső határok
menedzsmenjéhez kapcsolódnak, különösképp figyelembe véve az új technológiákat, fejlesztéseket
és/vagy szabványokat a migrációs áramlás területén.

A határrendészet terén a nemzeti kapacitások fejlesztésével, beleértve
- szervezeti struktúra szükséges átalakítását,
- a határrendészeti, migrációs és bűnüldöző szervek közötti együttműködés
megerősítését,
- a reagáló képesség növelését,
- a kockázat-elemzés és értékelés továbbfejlesztését,
- valamint az új uniós technológiák, fejlesztések megvalósítását nemzeti szinten
és a határrendészethez, migrációkezeléshez kötődő új technológiák bevezetését
biztosítható a komplex határbiztonsági rendszer megfelelő működtetése, valamint a
külső határokon a jóhiszemű utasok belépésének felgyorsítása/megkönnyítése:
A külső országhatárokon a határátkelés megkönnyítése érdekében magyarukrán, és a magyar-szerb határszakaszon új határátkelőhelyek kialakítása és
működési feltételeinek megteremtése, valamint a meglévő határátkelőhelyek
bővítése/továbbfejlesztésére kerül sor.
Célunk a mélységi ellenőrzések folytatásához szükséges műszaki, technikai,
informatikai háttér, illetve a hatóságok közötti kommunikáció és koordináció
biztosítása és továbbfejlesztése a mélységi ellenőrzésben a mobil egységek
rendelkezésre állása, fluktuációs létszámnak megfelelő utánpótlás tervezése,
beiskolázása és biztosítása, a biometrikus személyazonosítás teljes körű
feltételeinek megteremtése a mélységi ellenőrzés során. Javítani kívánjuk a
központi, területi és helyi szervek közötti munkakapcsolatot.
További célunk a hatékonyabb határellenőrzés létrehozása kapacitás és
képességfejlesztés révén, melynek keretében a határforgalom-ellenőrzés technikai
feltételeinek fenntartására, fejlesztésére (beleértve az automatizált átléptető
rendszerek fejlesztését és alkalmazását), a határellenőrzésben az informatikai
rendszerek, informatikai alkalmazások képességeinek fenntartására és szükség
szerinti továbbfejlesztésére, a fluktuációs létszámnak megfelelő utánpótlás
tervezése, beiskolázása és biztosítására,. a biometrikus személyazonosítás teljes
körű feltételeinek megteremtésére kerül sor.
3.2.6.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Ukrán viszonylatban közúti határátkelőhely megnyitása, határforgalom
alakulásának függvényében szerb viszonylatban egy közúti határátkelőhely
bővítésére illetve mindkét viszonylatban közúti határátkelőhelyek
infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor
2. A mélységi ellenőrzés támogatása érdekében közúti, terepjáró és speciálisan
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felszerelt járművek, eszközök - elsősorban rendészettechnikai,
okmányvizsgáló, határőrizeti felderítő, informatikai - beszerzése illetve
rendszerek telepítése.
3. A határforgalom-ellenőrzés támogatása érdekében informatikai és technikai
eszközök kerülnek beszerzésre.
4. Rendőrség határrendészeti helyi szervei informatikai infrastruktúrájának
modernizálása, határrendészetet támogató informatikai rendszerek
fejlesztése, integrációja.
5. Biometrikus személyazonosítás teljeskörű feltételeinek megteremtése
érdekében eszközbeszerzésekre kerül sor.

Egyedi intézkedés 1. Frontex eszközök

Reagáló képesség és mobilitás fenntartása, fokozása a külső határon – a légi felderítés
támogatásának továbbfejlesztése 2 helikopter beszerzésével a vegyes migrációs áramlattal
leginkább érintett határszakaszokon, a meglévő háttérbázisra (a helikopter leszálló pálya és
bázis az ukrán határszakaszon 2013-ban készült el, a szerb határszakaszon 2014-ben fog
elkészülni a Külső Határok Alapból nyert támogatással).
A magyar-szerb határszakasz az egyik legveszélyeztetettebb határszakasz a schengeni övezet
külső határán, amelyen folyamatosak a Frontex közös műveletek is. Továbbá Horvátország
uniós csatlakozásával lehetőség lesz a helikopterek bevetésére a térség más uniós országaiban
zajló Frontex műveletek támogatására is.
A helikopterek beszerzésével kívánjuk megerősíteni a légi támogatást a magyar-szerb
szakaszon, amely ajánlásként fogalmazódott meg a Magyarország szárazföldi külső határainak
ellenőrzését vizsgáló 2013-as schengeni értékelés jelentésében is.
A Frontex az előzetes egyeztetések során támogatta a magyar elképzelést.
A két, éjszakai repülésre felkészített, felderítő eszközökkel (hőkamera, éjjellátó) felszerelt
helikopter beszerzésére, hajózó és üzemeltető állomány felkészítésére osztott finanszírozással
kerül sor. a költségek 25%-át Magyarország finanszírozza, 75%-a kerül Belső Biztonsági Alap
terhére elszámolásra.

3.3

3. Egyedi célkitűzés: Működési támogatás

MEGJEGYZÉS: a teljes működési támogatás nem haladhatja meg az ISF határprogram 40%-át.
3.3.2.1

Nemzeti prioritás: vízumigazgatás működési támogatása
Melléklet.

3.3.2.2

Nemzeti prioritás: Működési támogatás határok számára
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Működési támogatás a Rendőrség határrendészeti szervei által határellenőrzés során
alkalmazott
kézi
okmányvizsgálók,
határátkelőhelyeken
üzemeltetett
munkaállomások, kézi hőkamerák illetve stabil hőkamerás felderítő rendszerek
szenzorfejeinek javítására, cseréjére, valamint a beszerzett, kizárólag a támogatható
tevékenységekre alkalmazott közúti, terepjáró és speciális gépjárművek
üzemeltetésére (javítási, karbantartási költség) kerül folyósításra, valamint az
EUROSUR Nemzeti Koordinációs Központ eszközparkjának modernizálására kerül
sor.
Melléklet

3.5.

5. egyedi célkitűzés: Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni kűzdelem

A következő pénzügyi keret időtávjában biztosítani kell - egy jobban koordinált mechanizmus
keretében -, hogy az uniós szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó szakpolitikai
ciklusok prioritásaiban megjelenjenek az azonosított nemzeti prioritásaink és műveleti
együttműködési igényeink. A súlyos és szervezett bűnözés - kiemelten az
emberkereskedelem, korrupció, kábítószer kereskedelem - valamint a terrorizmus elleni
hatékonyabb küzdelem érdekében műveleti képességeinket és kapacitásainkat, illetve az
érintett szervek közti és az uniós partnereikkel való kooperációt és koordinációt jelentősen
fejlesztjük. A hagyományos eszközök mellett helyet kell biztosítani a szervezett bűnözés elleni
küzdelem adminisztratív vagy alternatív megközelítést alkalmazó eszközeinek is. Ennek a
filozófiának a hazai megismertetése, hatékony alkalmazása, a külföldi jó gyakorlatok
implementálása kiemelt feladat az elkövetkezendő években.
A folyamatos, gyors, megbízható és minőségi információcsere és -szolgáltatás biztosítása
érdekében a munkafolyamatok információ-technológiai támogatása és fejlesztése
(elektronikus, formalizált kommunikációs mechanizmus kidolgozása, integrált adatszolgáltatási
platformok bevezetése) szükséges középtávon.
A képzés hazai és uniós szinten is érezhetően fejlődő terület, a CEPOL magyarországi
székhellyel történő jövőbeni működtetése további előrelépést jelent hazánk számára a képzési
lehetőségek vonatkozásában. Az új uniós képzési rendszerben sor kerül majd
meghatározott bűncselekmények, bűnügyi jelenségek, nyomozati módszerek oktatására
specializáltan; tematikusan, limitált számú tisztviselő részére, amely magában foglalja a
tagállami szakértők tapasztalatainak kicserélését és a hálózatépítést szolgáló továbbképzést,
illetve magában foglalhat nemzeti vagy uniós szinten, ügynökségek közötti együttműködést
is. A biztonsági iparban érdekelt partnerekkel való együttműködés stratégiai kereteit
megteremtjük, mellyel a hatékonyabb kiberbűnözés elleni küzdelmet célozzuk.
Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén – különös tekintettel az emberkereskedelem
áldozataira - a kapacitásfejlesztés, az együttműködés javítása valamint a tudatosságnövelés a
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cél.
Magyarország szempontjából jelentős biztonsági kockázatot jelentenek a szélsőséges
ideológiákat képviselő hazai csoportok és tevékenységeik, ezért az erőszakos extrémizmus és a
radikalizálódás elleni küzdelem során szükséges a radikalizálódás korai jeleinek
felismerésére irányuló tevékenységek fejlesztése.
Magyarország számára fontos kiépíteni és/vagy megerősíteni azt a metodológiát és azokat a
nemzeti mechanizmusokat, amelyek alkalmasabbak arra, hogy a hazai súlyos és szervezett
bűnözés és terrorizmus kapcsán felmerülő fenyegetéseket felmérjék, elemezzék. Kiemelt
hangsúlyt fektetünk a bűnszervezetek gazdasági hátterének folyamatos nyomon követését és
a vagyon visszaszerzést célzó módszertan kialakítására.

3.5.1.1 Nemzeti prioritás 1: Bűnmegelőzés és bűnüldözés
A közös nyomozócsoportok gyakoribb alkalmazását akadályozó tényezők lebontását
tervezzük. A modern technikai megoldások átvétele, alkalmazása, fejlesztése
mellett szükség van az állomány felkészültségének folyamatos javítására is, amely
a műveleti hatékonyság emelésével javíthatja a büntetőeljárások minőségét,
könnyítheti a bizonyítást, elősegítheti a beszerzett adatok ellenőrzését, új irányokat
adhat a nyomozásokban. A részvételünkkel megvalósuló közös nyomozó csoportok
(Joint Investigation Team, JIT) számának növelését tervezzük kiemelten az
emberkereskedelem, korrupció, kábítószer kereskedelem, bankkártya- illetve
pénzhamisítás, csempészet és utazó bűnözés elleni fellépés vonatkozásában.
A határon átnyúló műveletekkel összefüggésben műveleti kapacitásaink, képességeink
fejlesztését célozzuk a szervezett bűnözés – beleétve a terrorizmust – hatékonyabb
üldözése érdekében.
Szükséges a vagyon felderítésével és biztosításával kapcsolatos gyakorlati
intézkedések végrehajtásának fejlesztése és a szervezett bűnözői csoportok bűnös úton
szerzett vagyonának visszaszerzése által az okozott kár értékének csökkentése.
Célunk a tudatosságnövelés, az általános bűnmegelőzés terén hatékony programok
kidolgozása és végrehajtása az informatikai bűnözés, az emberkereskedelem, illetve az
egyéb szervezett bűnözési formák esetében.
További célunk a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem alternatív, elsősorban
adminisztratív eszközeinek feltérképezése, alkalmazásuk lehetőségeinek vizsgálata, a
megfelelő eszközök érvényesülést biztosító információk disszeminációja.

3.5.1.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg.
1. A szervezett bűnözés elleni szakpolitikai ciklus végrehajtásában történő
hatékonyabb nemzeti részvétel vonatkozásában a határon átnyúló műveletekkel
összefüggésben közös nyomozó csoportokban (Joint Investigation Team, JIT)
veszünk részt. Sor kerül továbbá az ügyészséggel történő együttműködés
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fejlesztésére, tapasztalatcserékre, valamint informatikai támogató fejlesztések
megvalósítására.
2. Műveleti kapacitásaink fejlesztése keretében speciális nyomozati technikai
eszközök, mobil műveletirányítási rendszerek fejlesztését, interoperábilis
modern
technológiák
bevezetését,
reagáló
képességet
növelő
eszközberuházásokat, gépjárművek beszerzését, a speciális, bűnügyi szakértői
jellegű ismeretanyaggal, illetve kriminalisztikai tudással bíró egységek
(forenzikus szakértők és egységek) kapacitásfejlesztését, valamint a
nemzetközi műveletek során megfigyelések támogatására alkalmas
információtechnológiai fejlesztéseket, informatikai eszközök beszerzését
tervezzük.
3. Módszertan kidolgozását tervezzük a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelem
során/kapcsán a bűnszervezetek gazdasági hátterének folyamatos nyomon
követésére, valamint a szervezett csoportok vagyoni hátterének elvonása
érdekében. Ennek támogatására szervezetfejlesztés segítségével hatékony
támogató intézményrendszer kialakítására kerül sor.
4. A szervezett bűnözés és terrorizmus kapcsán a megelőzésben rejlő lehetőségek
fejlesztését célzó kampányok szervezését tervezzük a korai figyelmeztetés,
felvilágosító és kommunikációs tevékenységek keretében.
5. A szervezett bűnözés, illetve az ahhoz kapcsolódó egyes jelenségek
mgelőzését, felszámolását célzó államigazgatási eszközök vizsgálatára, a
változó elkövetési minták nyomon követésére, a helytelennek mutatkozó
gyakorlat orvoslását célzó fejlesztő intézkedések (pilot projektek, workshopok,
stb.) bevezetésére kerül sor.
3.5.2.1 Nemzeti prioritás 2: Bűnügyi információcsere
A hatékonyabb együttműködés megvalósítása érdekében szükséges az uniós szinten
kialakított adatcsere mechanizmusokban történő részvétel és ezek folyamatos
felülvizsgálata.
A kompetens szervek közötti információcsere fejlesztése keretében célunk az
információ-alapú
döntéshozatal
és
bűnüldözés
hazai
érvényesülése
feltételrendszerének megteremtése és az elérhetőség elvének érvényre juttatása.
A hatékony bűnüldöző munka végső mércéje az elkövetők igazságszolgáltatás általi
felelősségre vonása. Fejlesztésre van szükség a a belső biztonság garantálásáért felelős
szervek és az igazságügyi hatóságok közötti kommunikáció, adatcsere
vonatkozásában. Alaposabb összefüggések feltárását célozzuk a bűnügyi hírszerzési
(különösen a humán hírszerzés) területen.

3.5.2.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg..
1. Az információcsere mennyiségi, valamint a relalváns uniós ügynökségek
(Europol (ezen belül is különös tekintettel az EC3-ra), Frontex, eu-LISA) által
szervezett képzéseken résztvevők számának növelését célozzuk. Az
együttműködés hatékonyságát biztosítja továbbá az összekötői irodák
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fejlesztése, melynek érdekében az összekötő tiszti hálózat bővítését tervezzük.
2. A
gyakorlati
együttműködést
elősegítő
információcsere-rendszerek
meghonosítása érdekében megtörténik a nemzeti szakrendszer Prümi adatcsere
képességének fejlesztése (Prümi adatcsere platform, Interpol FIND rendszer,
EUROPOL EON rendszer vonatkozásában közvetlen informatikai
kapcsolat/interfész kialakítása), bővítjük a végrehajtó állomány által
közvetlenül lekérdezhető adatok körét. Megvalósíthatósági tanulmányokat
készítünk az optimális adatáramlási modell kidolgozása és alkalmazása
érdekében. Az adatkapcsolatok számának növekelésére kerül sor a rendvédelmi
szervek szakrendszerei közötti adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése által.
3. Célunk a biztonság garantálásáért felelős szervek közötti, elsősorban megyei
szintű rendvédelmi szervekkel való együttműködés valamint a kiemelt
bűncselekmények elleni szakegységeken belüli multidiszciplináris képességek
fejlesztését célzó képzésekben résztvevők számának növelése. A szakértői
hálózatfejlesztés érdekében az uniós hálózatokban történő résztvevők
számának növelésére kerül sor. Az Európai Bűnügyi Hírszerzési Modell
(European Crime Intelligence Model, továbbiakban ECIM implementációja
által kialakított adatgyűjtés elindítását valamint az adatátadások növelését
tervezzük a magyar rendvédelmi szerveknél.

3.5.3.1 Nemzeti prioritás 3: Bűnügyi képzés
A hazai továbbképzési rendszerbe beépül a LETS, melynek implementálása nemzeti
feladat. Az EU rendészeti képzési intézménye által kidolgozott tanmeneteknek a
bemeneti és továbbképzésbe való adaptálása révén, kiemelten a kábítószer-csempészet,
a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűnös eredetű vagyonok elkobzása
területén. A mindenkori igényeknek megfelelően tervezünk továbbá képzéseket a
fegyvercsempészet, korrupció, valamint az emberkereskedelem elleni fellépés
keretében.
Az emberkereskedelem elleni küzdelem kapcsán szükséges a képzési anyagok és
modulok kidolgozásával történő olyan eszközrendszer megteremtése, amely biztosítja
az emberkereskedelem áldozataival ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba kerülő,
szakemberek megfelelő felkészültségét, áldozatközpontú és segítő jellegű
feladatellátását. Nélkülözhetetlen a hatékony áldozatazonosításhoz és megfelelő
áldozatirányításhoz szükséges ismeretek és készségek elsajátítása.
Erősíteni szeretnénk a kétoldalú és regionális együtműködés hatékonyságát, melyhez
szükséges az uniós vívmányok megismertetetése, népszerűsítésére, alkalmazásuk
hatékonyságának növelése és a megfelelő kommunikációs képesség elérése a
megfelelő idegen nyelveken.
Fejlesztendő a kapcsolat a belső biztonság garantálásáért felelős szervek, illetve a
kutatás-fejlesztés, tudományos szféra, valamint a biztonsági termékeket és
szolgáltatásokat nyújtó ágazat között.

3.5.3.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
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EU támogatással valósulnak meg.
1. A LETS keretén belül tervezünk szakmai továbbképzéseket, konferenciákat,
tananyagok felülvizsgálatára és kidolgozására kerül sor tíz területet érintően,
speciális oktatási kabinet, kiválósági központ került létrehozásra, melynek
célterületei a kábítószer és kiberbűnözés elleni küzdelem.
2. Az emberkereskedelem áldozataival dolgozó szakemberek megfelelő
felkészítését tervezzük, melynek érdekében több szakterületet érintően,
differenciált tartalommal képzési anyagok kidolgozására kerül sor. Az
áldozatazonosítási,- irányítási,- védelmi rendszerben résztvevő állami és civil
szervezetek tevékenységének megismertetésére fókuszáló képzések (6 képzés,
100 fő/képzés) megtartására kerül sor, melyek célcsoportjai rendőrök,
polgárőrök, ügyészek, bírák.
3. Szakmai tapasztalatcserékben, hospitációkban, csereprogramokban való
részvételt, és az idegen nyelvi és szaknyelvi képzés további erősítését
támogatja az Alap.
4. Kriminalisztikai kutatási célok kiválasztására, kutatási tervek készítésére,
tesztek végrehajtására, eszközök és módszerek bevezetésére kerül sor legalább
három-négy területen.
3.5.4.1 Nemzeti prioritás 4: Áldozatsegítés
A súlyos és szervezett bűnözés és a terrorizmus áldozatai javára történő
áldozatvédelem, áldozatsegítés területén célunk az áldozatvédelmi és áldozatsegítési
rendszer fejlesztése az uniós normákkal összhangban különösen az
emberkereskedelem áldozatai vonatkozásában.
Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén fejleszteni szeretnénk továbbá az
együttműködést és a rendszeres szakpolitikai véleménycserére irányuló
kommunikációt a kormányzati és nem-kormányzati szereplők, non-profit szervezetek
között.
Az áldozatbarát környezet biztosításához szükséges országos infrastruktúra folyamatos
fejlesztése is szükséges a másodlagos viktimizáció elkerülése érdekében.
További célunk a sértett tanúk védelmi rendszerének finomhangolása, az
emberkereskedelem jelenségével összefüggésben indult eljárások koordinálásának,
elemzésének hatékonyságnövelése. A határon átnyúló emberkereskedelem
sajátosságaira figyelemmel elengedhetetlen az aktív nemzetközi bűnügyi
együttműködés érdemi továbbfejlesztése, valamint az emberkereskedelem elleni
küzdelem magyar résztvevőinek nemzetközi együttműködési kompetenciáinak
javítása.

3.5.4.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg.
1. Az emberkereskedelem trendjeit vizsgálni képes anonimizált adatbázis
kialakítására, beavatkozási térkép készítésére, az áldozatok nyomon követését,
szűrését elősegítő egységes adatbázis létrehozására, az áldozatok számára
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európai standardokon alapuló tájékoztató anyagok elkészítésére,
disszeminációs terv kidolgozására, valamint éves statisztikai szempontú
értékelés kritérium rendszerének kialakítására kerül sor.Transznacionális
áldozatirányító rendszer létrehozását tervezzük.
2. A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és a NGO kerekasztal kapcsolatának
fejlesztését célzó egység felállítására kerül sor. A hatékonyabb nemzetközi
együttműködés érdekében az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett
szakemberek képzését és a nemzetközi szervezetekkel közös projektekben
történő együttműködést tervezzük.
3. A társadalmi tudatosság növelését célzó kommunikációs és képzési intézkedési
tervet dolgozunk ki. Olyan közös informatikai platform kerül kialakításra az
emberkereskedelem elleni küzdelem szolgálatában, amely a kereslet- és
kínálatcsökkentésére irányuló törekvések támogatását is ellátja. A keresletet
célzó köztudatformáló kampányokat, programokat, tájékoztatókat szervezünk.
A szexuális, illetve munka célú kizsákmányolással összefüggő tartalmak
esetében közvetlen hozzáférési protokollok kidolgozására kerül sor, a
megelőzést célzó releváns információk hozzáférhetővé tételét tervezzük az
internetes potenciális „áldozatforrás” hirdetések környezetében.
4. Multidiszciplináris bűnüldözési egység felállítását, valamint a rendelkezésre
álló kijelölt országos hatáskörű szervezeti egység kapacitásainak bővítését
tervezzük. Az emberkereskedelem területét érintő nemzetközi együttműködési
kötelezettségek teljesítésére, koordinálására országos hatáskörű rendészeti
szervezeti egység kijelölésére és kialakítására kerül sor. Képzési tervet
dolgozunk ki az új jogszabályi keretek igazságszolgáltatás szereplőivel és
valamennyi egyéb érintett szereplővel történő megismertetésére.
3.5.5.1 Nemzeti prioritás 5: Bűnmegelőzési és bűnüldözési infrastruktúra
A terrorizmus elleni küzdelem során célunk a terroristák potenciális célpontjainak
védelme érdekében műveleti kapacitásaink és képességeink fejlesztése, a fizikai
védelemhez szükséges eszközrendszer bővítése, a zsúfolt helyek és egyéb könnyű
célpontok támadásokkal szembeni védelmére szolgáló módszerek, eljárások
bevezetése, a terrorista cselekmények megelőzése, elhárítása, felszámolása érdekében
védő és mentesítő képesség növelése.
3.5.5.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg.
1. Speciális védelmi képességű járművek, rendészettechnikai eszközök, operatív
technikai és informatikai eszközök beszerzésére kerül sor.
2. Nemzeti Biztonsági Megelőzési Program elkészítését, védelmi tudatossági
képzések szervezését tervezzük.
3. A vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris anyaggal (angol rövidítéssel CBRN)
szembeni felderítési, mentesítési képességekkel rendelkező, megfelelő egyéni
védőeszközökkel is ellátott támogató egységek felállítását, felderítő, egyéni
védő- és mentesítő eszközök, valamint a hatástalanításhoz szükséges
felszerelések beszerzését és fejlesztését, laborkapacitás bővítését célozzuk.
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3.5.6.1 Nemzeti prioritás 6: Bűnügyi válságkezelés, korai előrejlezés és figyelmeztetés
Célunk az erőszakos szélsőségesség megelőzésére és elhárítására tett erőfeszítések
fokozása, a terrorizmust és erőszakos extrémizmust támogató ideológiát közvetítő
eszközök figyelése, a szükséges előrejelző mechanizmusok kiépítése

3.5.6.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg.
1. A hálózati (például a Radikalizáció Tudatosítási Hálózat - Radicalisation
Awareness Network (RAN)), illetve a releváns uniós és nemzetközi
tevékenységekben való részvételt, a bemutatott tagállami projektek és
intézkedések adaptációját tervezzük a megelőzés területén. A terjesztő közegek
által (elsősorban az elektronikus úton) terjedő anyagok figyeléséhez,
korlátozásához szükséges kapacitások kiépítésére, a terrorizmussal és
extrémizmussal összefüggő Interneten található tartalmakkal kapcsolatos
felderítés támogatási képesség erősítésére kerül sor.

3.5.7.1 Nemzeti prioritás 7: Bűnügyi fenyegetettség értékelés és kockázatértékelés
Célunk a légiközlekedés-védelem területén kialakított uniós kockázatelemzési metódus
adaptálása. A sokszereplős légiközlekedés területén dolgozó szervek számára ki kell
alakítani azon képességeket, szaktudást, amellyel hatékony védelmet tudnak
biztosítani.
Szükséges a terrorizmus kockázatainak közös elemzésére, értékelésére és kezelésére
szolgáló kezdeményezésekben, élenjáró gyakorlatok kialakításában történő hatékony
részvételünk. Célunk a felderítői tevékenység alapját jelentő elemzői tevékenység
támogatása, a nemzetközi gyakorlatok megismerése, a legjobb gyakorlatok hazai
adaptálása.

3.5.7.2 Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket) melyek
EU támogatással valósulnak meg.
1. Az uniós kockázatelemzési metódus adaptációját érintő egyeztetéseken
szakértők részvételét biztosítjuk a légiáru-védelemre, valamint a légiutasbiztonságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása során illetve
megvalósítjuk a kockázatelemzési metódusok gyakorlatba történő
átültetését.
2. Az uniós szinten működő illetve folyamatosan kialakuló fenyegetettség- és
kockázatértékelésekben való részvételünk bizotsítása, mind a kialakítás,
tervezés, mind a végrehajtás során, az eredmények, átvehető módszerek
alkalmazása a hazai gyakorlatban is. Elemzések értékelések készítése.
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3.6

6. egyedi célkitűzés: Kockázat- és válságkezelés

A létfontosságú rendszerek és létesítmények sérülékenységének jelentős csökkentése az
Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése, amelynek végrehajtásában Magyarország saját
biztonságának garantálása érdekében is aktív szerepet vállal. Magyarországon a hatékony
kritikus infrastruktúra védelem továbbfejlesztéséhez megfelelő alapokkal rendelkezünk. A
célpontok sebezhetőségét minimálisra kell csökkenteni, a reagálási képességet pedig
fejleszteni szükséges. Meg kell felelnünk a kibertérben jelentkező kihívásoknak is, így a
kritikus infrastruktúra védelem valamennyi aspektusához kapcsolódó információvédelmet a
lehető legmagasabb szinten garantálni kell. A korai jelzőrendszerek biztosítása érdekében
fontos továbbá a kritikus információs infrastruktúrák védelméhez kapcsolódó rendszerek
üzembiztosságának garantálása, kompromittálás esetén megfelelően gyors, hatékony és a
veszteséget minimalizáló helyreállítási képesség kialakítása és fejlesztése.
Kiemelt szükséglet a megfelelő szakemberállomány léte, az egyetemi képzésen túl a
szaktanfolyami rendszerben és a védelmi igazgatás komplex rendszerében dolgozó
szakemberek felkészítése, amely hozzájárul a kibervédelmi ismeretek és tudatosság
növeléséhez, továbbá elengedhetetlen a képzések színvonalának emelése mind a
szakállomány képzésében, mind a felsőoktatásban valamint konferenciák, tudományos
szimpóziumok, munkaműhelyek megszervezése.
A nemzeti kockázatelemzés alapjaira építve, de annak folyamatos fejlesztése révén a
szakpolitikai stratégia időtávjában a hazai és a nemzetközi tapasztalatok, az új tudományos
eredmények folyamatos beépítése révén naprakész kockázatelemzés és -értékelés áll majd
rendelkezésre a hatékony tervezéshez és programozáshoz, valamint a felkészültség megfelelő
szintjének garantálása és az erőforrások megfelelő allokációja érdekében.

3.6.1.1. Nemzeti prioritás 1: Megelőzés és a rendkívüli események ellen folytatott küzdelem
A Magyarország területén elkövetett terrorista cselekmény, vagy más, a
létfontosságú létesítmények és rendszerek elleni vegyi, biológiai vagy sugárzó
anyaggal elkövetett támadások megelőzésére és elhárítására történő felkészülés
kiemelt prioritás annak érdekében hogy az ilyen cselekmények szakszerű
megakadályozása, felszámolása megvalósulhasson.
Célunk a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli
események kezelésére specialisták alkalmazása, fő feladatuk a beazonosított
létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli események
(szándékos, ember okozta katasztrófák, incidensek) kezelésének koordinálása,
egészen a normál biztonsági működési állapot visszaállításáig. E személyek
magasan képzett és jelentős ágazati szakmai ismeretekkel kell, hogy
rendelkezzenek.
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3.6.1.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Terrorista cselekmény vagy más, ember által okozott támadás
megelőzése, elhárítása, felszámolása és a sugár, vegyi, biológiai védő és
mentesítő képesség növelése. A műveleti egységek egyéni
védőfelszereléseinek beszerzése.
2. Alkalmazott specialisták képzése és technikai felszereléssel történő
ellátása a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos
rendkívüli események kezeléséhez.

3.6.2.1

Nemzeti prioritás 2: Információcsere

3.6.2.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
-

3.6.3.1

Nemzeti prioritás 3: Képzés

A magyar szakemberek képességfejlesztése, a tananyagok, képzési anyagok
folyamatos frissítése, naprakészen tartása szükséges.
A kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos szektor specifikus szakági
tapasztalatainak fejlesztését is célozzuk. Fontos továbbá, hogy a képzéshez
kapcsolódó nemzeti és nemzetközi szakmai fórumok, konferenciák, szakmai
tapasztalat-cserék, valamint a kapcsolódó kutatások kiemelt figyelmet kapjanak.
A kutatások fejlesztése és programjának kidolgozása, valamint az uniós kutató
programokkal történő kapcsolattartás is prioritás.
3.6.3.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Kritikus infrastruktúra védelmi (beleértve a CBRN felderítési képesség
növelését célzó) képzés kidolgozására kerül sor, különös tekintettel a
tantárgyi tematikák, oktatási anyagok, e-learning platform kidolgozására,
valamint kapcsolódó konferenciák, szimpóziumok tervezésére.
2. Nemzeti és nemzetközi szakmai konferenciákon és képzéseken, valamint
szakmai tapasztalatcserékben, hospitációkban, csereprogramokban a
résztvevők számának növelését, valamint a programok támogatását
célozzuk.
3. Kutatások indítása a Katasztrófavédelmi Kutató Intézet keretei között.
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3.6.4.1

Nemzeti prioritás 4: Áldozatsegítés

3.6.4.2. Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
-

3.6.5.1

Nemzeti prioritás 5: Infrastruktúra

3.6.5.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
-

3.6.6.1

Nemzeti prioritás 6: Korai előrejelzés és figyelmeztetés

Célunk, hogy a kritikus infrastruktúrát érintő rendkívüli helyzetek esetén naprakész
információ álljon rendelkezésre a veszélyeztetettség lehetséges és valószínű
mértékéről, valamint annak elhárításával kapcsolatos előre meghatározott
teendőkről. Ennek érdekében az Iparbiztonsági Központok fejlesztése szükséges.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos
hálózatbiztonsági tevékenység ellátása érdekében eseménykezelő központot
működtetésére van szükség.
Kiemelten fontos egy egységes vezetésirányítási rendszer kialakítása, amely széles
körben nyújthat lehetőséget az érintett objektum (infrastruktúra) adatok és a
releváns események gyors helyszíni feldolgozására, illetve a szükséges
válaszreakciók intézkedések, tervszerű kidolgozására. A vezetésirányítási rendszer
kialakításával a szakmai szervek koordináló és irányítói tevékenységének
hatékonyságnövelését célozzuk.

3.6.6.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Központi és területi iparbiztonsági információs központok felszerelése
érdekében infrastrukturális beruházásokat tervezünktovábbá a
működéshez szükséges info-kommunikációs rendszer kiépítése
érdekében az informatikai hálózat, valamint telekommunikációs
rendszerek kiépítését célozzuk.
2. Létfontosságú rendszerek és létesítmények informatikai biztonságát
célzó illetve eseménykezelő központ(ok) technikai-technológiai,
személyi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztését tervezzük.
3. Egységes, mobil vezetésirányítási rendszer kiépítésére kerül sor.
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3.6.7.1

Nemzeti prioritás 7: Fenyegetettség étékelés és kockázatelemzés
A kockázatok hatékony értékelése és elemzése érdekében a nemzeti rendszer
fejlesztésszükséges, amelynek keretében szükséges a tapasztalatok feltérképezése és
eljárásrendek kialakítása.

Míg a nemzeti rendszer fejlesztése, valamint az eljárási rendek kialakítása nemzeti
hatáskörben történik, addig az ehhez szükséges tapasztalatcsere a Belső Biztonsági
Alap forrásából finanszírozott.

3.6.7.2

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
1. Tapasztalatgyűjtés és tapasztalatcsere a kritikus infrastruktúra
védelemmel kapcsolatos azonosítási és kijelölési feladatokat érintően
elsődlegesen kiadványok készítésén keresztül, továbbá munkaműhelyek
(workshop)
és
együttműködési
fórumok
szervezésével
és
lebonyolításával.

4

Különleges eset: Működési támogatás a különleges átkelési rendszerhez
(Litvánia)

Nem kitöltendő

Pénzügyi prioritások: Sorolja fel a fő tevékenységeket (tevékenységi köröket)
melyek EU támogatással valósulnak meg.
-
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