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Jogi háttér 
 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

513/2014/EU RENDELETE  

(2014. április 16.)  

 

• a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi 

együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 

küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására 

szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi 

határozat hatályon kívül helyezéséről  
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Támogatható célkitűzések 
 

 

• Egyedi:  

 

– bűnmegelőzés, a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés elleni 

küzdelem, hatóságok közötti koordináció és együttműködés 

megerősítése (I. fejezet 3. cikk 2a) bekezdés),  

 

– biztonsági vonatkozású kockázatok és válságok kezelése, polgárok és a 

kritikus infrastruktúra védelme a terrortámadásokkal és egyéb 

biztonsági vonatkozású eseményekkel szemben (I. fejezet 3. cikk 2b) 

bekezdés). 

 

3 



 
 

Pénzügyi keret  

 

 

• Tagállami intézkedések  

(Magyarország: 20,6 M EUR) 

 

• Uniós intézkedések és sürgősségi segítségnyújtás 

(342 M EUR) 
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Nemzeti Stratégia 

 
 

• 1691/2013. (X. 2.) Kormány határozat 

 

Nemzeti Program 
CÉL: 

• súlyos és szervezett bűnözés – beleértve a terrorizmus – 

megelőzése,  

• az ellene folytatott küzdelem hatékonyságának növelése,  

• kritikus infrastruktúra védelem fejlesztése, 

•  szándékosan okozott katasztrófák megelőzése és kezelése.  
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Célkitűzések és prioritások 
 

Bűnmegelőzés és bűnözés 

elleni küzdelem 

 

1. Bűnmegelőzés és bűnüldözés 

2. Bűnügyi információcsere 

3. Bűnügyi képzés 

4. Áldozatsegítés 

5. Bűnügyi fenyegetettség 

értékelés és kockázat elemzés  

 

Kockázat- és válságkezelés 

 

 

1. Megelőzés és a rendkívüli 

események ellen folytatott 

küzdelem 

2. Képzés 

3. Korai előrejelzés és 

figyelmeztetés 

4. Fenyegetettség étékelés és 

kockázatelemzés 
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Célkitűzések és prioritások 

 
Bűnmegelőzés és bűnüldözés (NP 1.) 

Fő tevékenységek 

  

• Közös nyomozó csoportok (JIT) 

• Műveleti kapacitások fejlesztése 

• Módszertan a bűnszervezetek gazdasági hátterének vizsgálatára 

• Speciális védelmi képesség fejlesztése 

• Megelőzést célzó kampányok 

• Fejlesztő intézkedések 
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Célkitűzések és prioritások 
 

Bűnügyi információcsere NP 2. 

Fő tevékenységek 

 

• Információ csere az EU intézményeivel 

 

• Adat- és információcsere rendszerek fejlesztése 

 

• Uniós szintű szakértői hálózatfejlesztés 
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Célkitűzések és prioritások 

 
Bűnügyi képzés (NP 3.) 

Fő tevékenységek 

 

• Szakmai továbbképzések (LETS) 

• Képzési anyagok kidolgozása  

• Hospitáció, csereprogram, idegen nyelvi képzés 

• Kutatások, kutatási tervek, tesztek 
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Célkitűzések és prioritások 

 
Áldozatsegítés (NP 4.) 

Fő tevékenységek 

 
• Anonimizált adatbázis, áldozatirányító rendszer 

• Nemzetközi együttműködés fokozása 

• Társadalmi tudatosság növelés 

• Bűnüldözési egység felállítása 
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Célkitűzések és prioritások 

 
Bűnügyi fenyegetettség értékelés és kockázat elemzés 

(NP 5.) 

Fő tevékenységek 

 

 

 

• Tagállami intézkedések adaptációja, felderítés támogatási 

képesség erősítése  

• Uniós kockázatelemzési metódus adaptációja 

• Fenyegetettség- és kockázatértékelésekben való részvétel 
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Célkitűzések és prioritások 
Kockázat és válságkezelés 

 

Megelőzés és a rendkívüli események ellen folytatott 

küzdelem (NP 1.) 

Fő tevékenységek 

 

 

 

• Támadás megelőzése, elhárítása, felszámolása  

• Specialisták képzése, felszerelése 
 

Képzés (NP 3.) 

Fő tevékenységek 

• Oktatási anyag kidolgozása 

• Hospitáció, csereprogram, tapasztalat csere, képzés 

• Kutatás 
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Célkitűzések és prioritások 
Kockázat és válságkezelés 

 
Korai előrejelzés és figyelmeztetés (NP 6.) 

Fő tevékenységek 

• Iparbiztonsági információs központok  

• Létfontosságú rendszerek és létesítmények 

• Mobil vezetésirányítási rendszer 
 

Fenyegetettség értékelés és kockázatelemzés (NP 7.) 

Fő tevékenység 
 

• Tapasztalat gyűjtés és tapasztalatcsere 
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Köszönöm a figyelmet! 
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