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Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
5.1.3/2:  

Szakértői funkcióval bíró egységek felderítési, műveleti és reagálási, 

mobilitást növelő kapacitások fejlesztése 

 

5.1.6/2:  

Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként bűnmegelőzési 

tárgyú programok és kampányok indítása  

 

5.2.1/3:  

Nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és 

együttműködés fokozása  

 

522/2:  

Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén fennálló hiányosságok 

felmérése, az adatáramlás javítása 
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Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
 

5.2.3:  

Bűnügyi adat-, információcsere terén adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése 

 

5.3.2/2:  

Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása  

 

5.3.3/3:  

LETS-en kívüli további képzések megvalósítása  

 

5.3.5:  

Innovatív megoldások kidolgozása a súlyos és szervezett bűnözés elleni 

küzdelem támogatása érdekében 
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5.1.3/2: Szakértői funkcióval bíró egységek felderítési, műveleti és  

             reagálási, mobilitást növelő kapacitások 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 

 

Laboratóriumi technika, mobil laboratórium, helyszíni bűnügyi technika  

____________________________________________________________________ 

 

 Eredmények: eszközök alkalmazásainak száma, vizsgálati idő csökkenése 

(fenntartási időszaki eredmények, így alapja az utolsó lezárt naptári év) 

 Fenntartás: költségek viselése és célhoz kötött felhasználás (belső utasítás és 

digitális nyomon követhetőség)  
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5.1.6: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként  

          bűnmegelőzési tárgyú programok és kampányok indítása 

Szakterületek:  

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 

+ emberkereskedelem 

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

____________________________________________________________________ 

 

 Hatósági-rendvédelmi partner bevonása kötelező 

 Eredmények: kampánnyal elért személyek száma – elérés „minősége”  

 Fenntartás lehetőségeinek vizsgálata 

 BBA láthatóság 

 

 

 



06 

5.2.1/3: Nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a  

             személyes részvétel és együttműködés fokozása 

 

Információcsere fórumok (komplexitás növelése)   

 Workshop, konferencia 

 Kétoldalú találkozó, szimpózium, szakmai látogatás stb.  

 

Hospitációs programok  

 Külföldi ország hatóságai  

 Uniós és egyéb releváns ügynökségek  

 

Összekötő tisztviselő kihelyezése  

 Külföldi ország hatóságai  

 Uniós és egyéb releváns ügynökségek  

____________________________________________________________________ 

 

 Elhatárolás: tapasztalatcsere --- műveleti együttműködés --- képzés 

 Eredményszemlélet: szakterületi beszámolók tartalma (megszerzett ismeretek, 

információk bűnügyi célú felhasználása) 

 Fenntartás: megszerzett tudás továbbadásának bemutatása; állomány helyben 

maradásának biztosítása  
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5.2.2/2: A nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén fennálló –  

             különösen a szakpolitikai ciklus nemzeti szinten releváns  

             EMPACT prioritásterületeihez kapcsolódó –  

             hiányosságok felmérése, az adatáramlás javítása 

 

Kommunikációs és adatcsere folyamatok vizsgálata, javítása, az adat-, 

információáramlási modell optimalizálása, az együttműködés fokozása, 

hatékonyabbá tétele  

 

Adat-, információáramlás javítása, valamint a biztonságos adat- és információcsere 

érdekében pilot projekt keretében újszerű, felhasználó-központú megoldás 

kidolgozása 

____________________________________________________________________ 

 

 Adatcsere folyamatvizsgálat -> elsősorban EMPACT területet érintően,  

          tanulmánykészítés   

 Adatcsere fejlesztő IT modell -> innováció, teszteszköz beszerzés; esetleges  

           partnerség 

 Fenntartási időszaki tervezés, felhasználás!  
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5.2.3: Szakértői funkcióval bíró egységek felderítési, műveleti és  

          reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése 

 

Utas-nyilvántartási adatállomány kapcsolódó IT rendszer fejlesztése (pl. szakértői 

tevékenység, díjköteles adatbázisok használata, kommunikációs tevékenység 

keretében fordítás, tolmácsolás) 

 

IT hardver és szoftver eszközök beszerzése szakértői támogatás igénybevételével 

____________________________________________________________________ 

 

 Pályázat kiírását megelőzően felmerült költségek elszámolása 

 Költségek megosztása, támogatások szabályszerű felhasználása (rendkívüli 

kormányzati intézkedések + hazai forrás + uniós támogatás + működési költségek 

egyensúlya, kettős finanszírozás tilalma)  

 Eredmények: fejlesztett Utasadat-Információs Központok száma + bekötött 

légitársaságok és desztinációk száma  

 Fenntartás: rendkívüli költségigények tervezése, üzemeltetés  
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5.3.2/2: Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása  

 

Hírszerzési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési tevékenység ellátásával kapcsolatos 

tudás bővítése  

 

IT hardver és szoftver eszközök beszerzése szakértői támogatás igénybevételével 

____________________________________________________________________ 

 

 Bűnözés újszerű formáinak felderítésével és nyomozásával foglalkozó egységek, 

EMPACT területek – komplex képzési profil kialakítása  

 Alapvetően a LETS rendszerre és a meglévő infrastruktúrára építendő, nem 

építési-beruházási kiírás  

 Képzések tervezése? (projektidőszakban vagy fenntartási időszakban akár új 

projekt keretében tervezve)  

 Eredmények: képző intézmény képzési kapacitása (létszám, szükségesség)  

 Fenntartás: képző intézmény üzemeltetése, költségek „megosztása” 

 

 



010 

5.3.3: LETS-en kívüli képzések megvalósítása  

Szakterületek:  
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 

Oktatási anyagok készítése  

 

Képzések szervezése, (akár piaci szereplők által szervezett) képzéseken történő részvétel 

______________________________________________________________________________ 

 

 LETS képzések – LETS-en kívüli képzések 

 Részben rendvédelmi ágazaton kívüli partnerek képzése is, komplexitás növelése 

 Idegen nyelvi és szaknyelvi képzés (elsősorban angol nyelv, legalább középfokú szint)  

 Elhatárolás: képzés --- tapasztalatcsere --- műveleti együttműködés  

 Eredmények: képzési programokat elvégző szakemberek száma 

 Fenntartás: megszerzett tudás továbbadásának bemutatása; akkreditáció; állomány helyben 

maradásának biztosítása  

 Szándéknyilatkozat --- együttműködési megállapodás --- konzorciumi partnerség 
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5.3.5: Innovatív megoldások kidolgozása a súlyos és szervezett  

          bűnözés elleni küzdelem támogatása érdekében 

 

• Súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni fellépés érdekében  

• Magánszektor, tudományos szféra, igazságügy és rendvédelem partnersége  

• Biztonsági, egészségvédelmi, kommunikációs vagy egyéb szakterület  

• Innováció vagy alkalmazott kutatás  

• Termék, szolgáltatás, technológia (ill. ezek prototípusai)  

• Min. demonstrációs fázis, de akár alkalmazásba vétel is  

____________________________________________________________________ 

 

 Pályázat: 2017. december – 2018. március  

 Illetékes hivatal előminősítése  

 Speciális pályázatértékelési folyamat  

 Kötelező rendvédelmi partnerség  

 Eredmények: innovatív eszközök száma  

 Fenntartás: tesztüzem, több eszköz használatba vétele, sorozatgyártás, 

beszerzés – forrásigény?  
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Válságkezelés (SO.6)  
 

 

6.3.3:  

Innovatív megoldások kidolgozása a polgárok és a kritikus infrastruktúrák 

védelme érdekében a magánszféra bevonásával 

 

6.7.1/2: 

Kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés fejlesztése a kritikus 

infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 
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6.3.3: Innovatív megoldások kidolgozása a polgárok és a kritikus  

          infrastruktúrák védelme érdekében a magánszféra bevonásával 

 

• Polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelme érdekében: iparbiztonság és 

CBRN(E) 

• Magánszektor, tudományos szféra, igazságügy és rendvédelem partnersége  

• Biztonsági, egészségvédelmi, kommunikációs vagy egyéb szakterület  

• Innováció vagy alkalmazott kutatás  

• Termék, szolgáltatás, technológia (ill. ezek prototípusai)  

• Min. demonstrációs fázis, de akár alkalmazásba vétel is  

____________________________________________________________________ 

 

 Pályázat: 2017. december – 2018. március  

 Illetékes hivatal előminősítése  

 Speciális pályázatértékelési folyamat  

 Kötelező rendvédelmi partnerség  

 Eredmények: innovatív eszközök száma  

 Fenntartás: tesztüzem, több eszköz használatba vétele, sorozatgyártás, 

beszerzés – forrásigény?  
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6.7.1: Kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés  

          fejlesztése a kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan 

 

Kockázat és fenyegetettség értékelés előkészítése, tervezése, megvalósítása, 

elemzői és értékelői feladatok támogatása 

 

Nemzetközi jó gyakorlatok átvétele, valamint az elérhető eredmények nemzeti 

szinten történő alkalmazása  

 

Két- és többoldalú együttműködések kidolgozása  

____________________________________________________________________ 

 

 Elhatárolás: tapasztalatcsere --- képzés --- kockázatelemzés!  

 Elhatárolás a korábbi, hasonló tárgyú projektektől  

 Eredmények: kidolgozott két- és többoldalú együttműködések száma 

 Fenntartási időszaki tervezés, felhasználás!  

 

 

 

 


