
 

Pályázható szakmai célkitűzések, 

szakmai tevékenységek 

2016. július 19.  



KÜLSŐ HATÁROK (SO.2) 

BBA-2.2.3/2, BBA-2.5.1/2, BBA-2.6.3/2 pályázati kiírások 

Nemzeti program 2. egyedi célkitűzés (határok): 

- külső (vagy ideiglenes külső) határra irányul,  

- a határellenőrzés támogatására (irreguláris migráció kezelése 

vagy a legális utazás elősegítése a külső határok 

zökkenőmentes átlépésén keresztül) -> személyek ellenőrzése 

Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelet 3. cikk (2) 

bekezdés b) pontjával összhangban. 

Kizárólag a 2015. szeptember 30-án kiírt, azonban 

eredménytelenül zárult pályázati kiírások ismételt 

megjelentetésére került sor. 



BBA-2.2.3/2 Kockázatelemzés, értékelés fejlesztése 

Cél: határellenőrzést támogató, kiemelten illegális migrációra 

vonatkozó országos kockázat-elemző és -értékelő hálózat 

továbbfejlesztése 

Figyelem: 

- a legális és illegális migrációra vonatkozó adatok gyűjtésében,  

illegális migráció kezelésében érintett több szerv, hatóság és 

intézmény együttműködve, partnerként valósíthatja meg, 

- hatóságok, intézmények közötti (és nem szervezeten belüli) 

adatcsere fejlesztése,   

- tevékenységet CIRAM 2.0 ajánlásaival összhangban kell 

végrehajtani. 



BBA-2.5.1/2 Harmadik országok folytatott műveleti együttműködés 

ösztönzését szolgáló intézkedések, beleértve a közös műveleteket 

is 

Cél: gyakorlati együttműködés fejlesztése a harmadik országokkal, különös 

tekintettel a szomszédos, valamint  a Nyugat-balkáni államok hatóságaival az 

irreguláris migráció elleni fellépés elősegítése érdekében. 

Figyelem:  

- Határellenőrzés (határőrizet és határforgalom-ellenőrzés), 

- Közös művelet esetén a támogatási kérelemben meg kell határozni annak 

kiterjedését (helyszín, bevont erők, eszközök) 

- Harmadik országbeli partnertől szándéknyilatkozat.  

BBA-2.6.3/2 Határforgalom-ellenőrzés technikai feltételeinek 

fenntartása, fejlesztése 

Közvetlen kijelölés: kizárólag a 28/2015. (X. 9.) BM utasításban nevesített 

szervezet az utasítás 6. és 7. függelékében meghatározott tevékenységre, az 

ott nevesített szervezet nyújthat be támogatási kérelmet. 

 

 



RENDÉSZETI  

EGYÜTTMŰKÖDÉS (SO.5)   

5.1.1: EMPACT műveletek, közös nyomozócsoportok (JIT) 

 

5.1.2/2: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek  

 kapacitás fejlesztése 

 

5.1.6: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként bűnmegelőzési 

 tárgyú programok és kampányok 

 

5.2.1/2: A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel 

 és együttműködés 

 

5.3.1: Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer (LETS I.) 

 

5.3.2: Specializált bűnügyi szakképzési központ 

 

5.3.3/2: A LETS-en kívüli további képzések 



5.3.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó áldozatvédelmi 

 képzések  

 

5.4.2: Az emberkereskedelem elleni küzdelem támogatását célzó transznacionális 

 áldozatirányító mechanizmus 

 

5.4.3: Együttműködés az állami, civil szféra szereplői, valamint a releváns 

 nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az 

 emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében 

 

5.4.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelem jegyében bűnmegelőzési tárgyú 

 programok a társadalmi tudatosság és az on-line tudatosság növelése 

 érdekében 

 

5.5.1/2: EU szinten megvalósuló kockázatelemzés és -értékelés, illetve 

 kockázatkezelés 

RENDÉSZETI  

EGYÜTTMŰKÖDÉS (SO.5)  



5.1.1: EMPACT  műveletek, közös nyomozócsoportok (JIT) 

 

EMPACT prioritásterületekhez kötődő műveletek 

a) illegális migráció elősegítése 

b) emberkereskedelem 

c) termékhamisítás 

d) MTIC és jövedéki adócsalás 

e) szintetikus kábítószerek 

f) kokain és heroin 

g) illegális fegyverkereskedelem 

h) cybercrime 

 

Közös nyomozócsoportok (aláírt megállapodás) 

________________________________________________________ 

 

 Benyújtási határidő eltérően: 2017. december 31. 

 Egyszerűsített eljárás 

 Tartalék tervezhető 

Egyszerűsített nyílt projekt-kiválasztás 



5.1.2/2: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó 

egységek kapacitás fejlesztése 

 

EMPACT prioritásterületekhez kötődően 

a) illegális migráció elősegítése 

b) emberkereskedelem 

c) termékhamisítás 

d) MTIC és jövedéki adócsalás 

e) szintetikus kábítószerek 

f) kokain és heroin 

g) illegális fegyverkereskedelem 

h) cybercrime 

 

Felderítési, műveleti, reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése 

_______________________________________________________________ 

 

 A szakpolitikai ciklushoz kapcsolódó súlyos és szervezett bűncselekmények 

 felderítésével és nyomozásával foglalkozó egységek 

 Fenntartási időszaki eredmények 

 Ismételt kiírás   

Korlátozott projekt-kiválasztás 



5.4.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelem jegyében bűnmegelőzési tárgyú 

 programok a társadalmi tudatosság és az on-line tudatosság növelése 

 érdekében 

5.1.6: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként bűnmegelőzési tárgyú 

 programok és kampányok 

Szakterületek:  

a) Emberkereskedelem (5.4.4)  

 illetve  

a) terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus 

b) kábítószer-kereskedelem 

c) fegyverkereskedelem 

d) pénzmosás 

e) rendészeti korrupció 

f) fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz csalás 

g) cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása 

h) szervezett bűnözés – beleértve: embercsempészet, termékhamisítás, MTIC és 

jövedéki adócsalás 

  

Hagyományos és on-line eszközök, tudatosságnövelés és érzékenyítés országos szinten  

___________________________________________________________________________ 

 

 Rendészeti partner, illetve hatósági partner (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) 

 bevonása kötelező 

 BBA láthatóság 

 

Nyílt projekt-kiválasztás 

Nyílt projekt-kiválasztás 



5.2.1/2: A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a 

személyes részvétel és együttműködés 

 

Nemzetközi igazságügyi és rendészeti szakértői tapasztalatcsere 

 

Hospitációs programok  

 Külföldi ország hatóságai  

 Uniós és egyéb releváns ügynökségek  

 

Összekötő tisztviselő kihelyezése  

 Külföldi ország hatóságai  

 Uniós és egyéb releváns ügynökségek  

________________________________________________________ 

 

 Tapasztalatcsere vs képzés  

 Részben ismételt kiírás  

Korlátozott projekt-kiválasztás 



5.3.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó áldozatvédelmi képzések 

5.3.3/2: A LETS-en kívüli további képzések 

Szakterületek:  

a) Emberkereskedelem (5.3.4)   

illetve 

a) terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus 

b) kábítószer-kereskedelem 

c) fegyverkereskedelem 

d) emberkereskedelem 

e) pénzmosás 

f) gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés 

g) rendészeti korrupció 

h) fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz csalás 

i) cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása 

j) szervezett bűnözés – beleértve: embercsempészet, termékhamisítás, MTIC és 

jövedéki adócsalás, környezeti bűncselekmények 

k) rendészeti operatív együttműködés 

l) rendészeti információcsere 

___________________________________________________________________________ 

 

 LETS – LETS-en kívüli képzések 

 Részben rendészeti ágazaton kívüli partnerek képzése is 

 Idegen nyelvi és szaknyelvi képzés  

 Tapasztalatcsere vs képzés 

 5.3.3 ismételt kiírás 

Nyílt projekt-kiválasztás 

Nyílt projekt-kiválasztás 



5.3.1: Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer (LETS I.) 

 

A rendelkezésre álló oktatási anyagok fejlesztése 

 

Esettanulmányokkal bővített új, naprakész, interaktív tananyag kidolgozása  

_______________________________________________________________ 

 Képző állomány felkészítése, képzési módszertan meghatározása, pilot trainingek, 

 tudásszint-javulás vizsgálata  

 CEPOL együttműködés  

 Benyújtási határidő eltérően: 2016. szeptember 29. 

 

 

5.3.2: Specializált bűnügyi szakképzési központ 

 

Hírszerzési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési tevékenység 

ellátásával kapcsolatos tudás bővítése  

_______________________________________________________________ 

 A bűnözés újszerű formáinak felderítésével és nyomozásával foglalkozó egységek, 

 EMPACT területek 

Nyílt projekt-kiválasztás 

Nyílt projekt-kiválasztás 



5.4.2: Az emberkereskedelem elleni küzdelem támogatását célzó 

transznacionális áldozatirányító mechanizmus 

 

Magyar-svájci kormányzati és civil intézményrendszer vizsgálata 

 

Áldozatazonosítási, irányítási, védelmi és segítési modell kialakítása 

_______________________________________________________________ 

 Rendészeti partner bevonása  

 Min. 2 év fenntartás  

 

 

5.4.3: Együttműködés az állami, civil szféra szereplői, a releváns 

nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az 

emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében 

 

Az együttműködés régiós, illetve megyei szintű élénkítése az országos 

Nemzeti Koordinációs Mechanizmus mintájára  

_______________________________________________________________ 

 Rendészeti partner bevonása  

 Min. 2 év fenntartás  

Nyílt projekt-kiválasztás 

Nyílt projekt-kiválasztás 



5.5.1/2: EU szinten megvalósuló kockázatelemzés és -értékelés, illetve 

kockázatkezelés 

 

Kockázatelemzés, -értékelés, kockázatkezelés kapacitásainak fejlesztése 

 

Nemzetközi jó gyakorlatok átvétele, az elérhető eredmények nemzeti 

szinten történő alkalmazása 

________________________________________________________ 

 

 A rendészeti korrupció elleni küzdelemben szakfeladatot ellátó egységek  

 Ismételt kiírás  

Korlátozott projekt-kiválasztás 



VÁLSÁGKEZELÉS (SO.6)   

6.1.1: Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése  

 

6.2.1/2: A polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 

 szakértői részvétel nemzetközi fórumokon a terrorizmus elleni küzdelem 

 érdekében 

 

6.3.2/2:  Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés 

 a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, illetve az iparbiztonság terén 

 

6.3.3: Kutatási tevékenység az iparbiztonság területén 

 

6.7.1: A kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés fejlesztése a kritikus 

 infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 



6.1.1: Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások 

bővítése  

 

Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági 

Eseménykezelő Központ fejlesztése  

 

Kormányzati Eseménykezelő Központ fejlesztése 

________________________________________________________ 

 

 Védett létfontosságú rendszerek száma 

 Üzemszerű működtetést célzó oktatások  

 Fenntartási időszaki eredmények  

Korlátozott projekt-kiválasztás 



6.2.1/2: A polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelméhez 

kapcsolódóan szakértői részvétel nemzetközi fórumokon a terrorizmus 

elleni küzdelem érdekében 

 

Nemzetközi konferenciák, workshopok, tanulmányok elkészítése  

_______________________________________________________________ 

 Tapasztalatcsere vs képzés 

 Ismételt kiírás  

 

 

6.3.2/2:  Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és 

tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, illetve az 

iparbiztonság terén 

 

Átfogó képzési program bevezetése, tananyagkészítés  

 

CBRN és iparbiztonsági képzések 

_______________________________________________________________ 

 Eszközök működtetését célzó oktatások  

 Tapasztalatcsere vs képzés  

 Ismételt kiírás   

Korlátozott projekt-kiválasztás 

Korlátozott projekt-kiválasztás 



6.3.3: Kutatási tevékenység az iparbiztonság területén 

 

Kutatási tervek készítése, kutatásfejlesztési tevékenység gyakorlása, tesztek 

végrehajtása  

 

Képzési anyag összeállítása  

_______________________________________________________________ 

 Együttműködés a magánszektor szereplőivel  

 

 

6.7.1: A kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés fejlesztése 

a kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 

 

Kockázatelemzés, -értékelés, kockázatkezelés 

 

Nemzetközi konferenciák, workshopok, tanulmányok elkészítése  

_______________________________________________________________ 

 Együttműködés a kritikus infrastruktúrák üzemeltetőivel  

Korlátozott projekt-kiválasztás 

Korlátozott projekt-kiválasztás 



 

Köszönjük a figyelmet! 

  


