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Jogi háttér 
 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

515/2014/EU RENDELETE  

(2014. április 16.)  

 

a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a 

vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 

létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről 
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Támogatható célkitűzések 
Egyedi célkitűzések (3. cikk (2) bekezdés): 
– a közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy elősegítse a 

jogszerű utazást, magas színvonalú szolgáltatást biztosítson a 

vízumkérelmezők számára, biztosítsák a harmadik országok 

állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és kezeljék az 

illegális bevándorlást  

– az integrált határigazgatás támogatása, beleértve a határigazgatáshoz 

kapcsolódó intézkedések további, az uniós előírásoknak megfelelő 

harmonizálásának ösztönzését, valamint …. információcserét is egyrészt a 

külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésének és védelmének – 

beleértve az illegális bevándorlás kezelését is –, másrészt a külső 

határokon a zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal 

összhangban történő biztosítása érdekében, mindeközben biztosítva a 

nemzetközi védelemhez való hozzáférést az arra rászorulók számára, 

összhangban a tagállamok által az emberi jogok területén vállalt 

kötelezettségekkel, a visszaküldés tilalmának elvét is ideértve. 
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Pénzügyi keret  

• Tagállami intézkedések  
(Magyarország: 40,83 millió EUR) 

• Egyedi intézkedések (147 millió EUR) 

• Félidős felülvizsgálat 2017-ben 
(128 millió EUR + fel nem használt forrás) 

• Uniós intézkedések és sürgősségi segítségnyújtás 
(252 millió EUR) 

• Intelligens határok csomag (791 millió EUR) 
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Szakpolitikai stratégia 
 

 

• 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat 

(határigazgatás + pénzeszközök) 

• 1698/2013. (X.4.) Korm. határozat (vízum) 

 

Nemzeti program 
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Célkitűzések, nemzeti prioritások 

I. Közös vízumpolitika támogatása 

1. Nemzeti kapacitás – vízum 
- lefedettség javítása, külképviseletek felújítása 

- vízumkiadás nemzeti informatikai hátterének fejlesztése  

2. Uniós vívmányok – vízum 
- szakmai továbbképzés 

- N.VIS 

3. Konzuli együttműködési mechanizmus 
- migrációs és okmánytanácsadó összekötő tisztviselők 

4. Konzuli együttműködés (egyedi intézkedés) 
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Célkitűzések, nemzeti prioritások 

II. Határok 

1. EUROSUR 
- nemzeti (regionális) koordinációs központ 

- kockázatelemzés fejlesztése 

2. Információcsere 
- együttműködés és információcsere fejlesztése (hazai szervezetek 

között valamint harmadik országok hatóságaival folytatott) 

- határrendészetet támogató bűnügyi felderítés továbbfejlesztése 

3. Közös uniós előírások 
- SIS II, intelligens határok 

- K&F 
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Célkitűzések és nemzeti prioritások 

II. Határok 
4. Uniós vívmányok – határok 
- Schengeni értékelő ellenőrzések megállapításainak kezelése 

- szakmai és nyelvi továbbképzések, szakmai továbbképzés 

fejlesztése 

- ideiglenes külső határok (román, horvát viszonylat) 

5. Jövőbeni kihívások 
- határőrizet 

- mobilitás, reagálóképesség 

- mélységi ellenőrzés – tervezés és szervezés, valamint a végrehajtás 

erősítése   
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Célkitűzések és nemzeti prioritások 

II. Határok 
5. Nemzeti kapacitás – határok 
- határátkelőhelyek fejlesztése 

- határforgalom-ellenőrzés fejlesztése 

- mélységi ellenőrzés fejlesztése 

6. Frontex eszközök (egyedi intézkedés) 
- 2 db helikopter (?) 

 

III. Működési támogatás 
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KHA -> BBA   
Támogathatóvá vált: 

- mélységi ellenőrzés, határellenőrzést támogató bűnügyi 

felderítés, működési támogatás (meghatározott 

feltételekkel) 

Módosult: 

- ideiglenes külső határra vonatkozó korlátozás, 

SCHEVAL megállapítások kezelése, harmadik 

országokban végrehajtott tevékenység 

Továbbra sem támogatható: 

- határellenőrzés visszaállítása a belső határokon, vám- és 

jövedéki ellenőrzés, árucsempészet 
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Köszönöm a figyelmet! 
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