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Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
 

5.1.2:  

Felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése 

 

5.1.6:  

Bűnmegelőzési tárgyú programok és kampányok indítása  

 

5.2.1:  

Adat-, információcsere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása 

 

5.2.3:  

Adat-, információcsere terén adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése 

 

5.3.3: 

Szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések 

 

5.3.5: 

Innovatív megoldások a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem támogatása érdekében 

 

5.4.5: 

Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére 
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5.1.2: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó  

 egységek kapacitásainak fejlesztése  

Prioritásterületek: 

a) terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus, polarizáció; 
b) kábítószer-kereskedelem, -csempészet; 
c) fegyverkereskedelem, -csempészet; 
d) emberkereskedelem 
e) pénzmosás; 
f) gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés; 
g) korrupció a rendvédelem területén, illetve nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció; 
h) fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés;   
i) cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása –; 
j) szervezett bűnözés egyéb formái – beleértve: embercsempészet, MTIC és jövedéki adócsalás, 

környezet és a természet elleni bűncselekmények. 

 

Támogatható:  

 - IT, technikai, laboratóriumi, (kockázat)elemző eszközök 

 - műveltirányító járművek beszerzése + meglévő járművek átalakítása,  

   felszerelése 

Elvárás:  

 eszközök JIT/EMPACT műveletben történő alkalmazása 
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5.1.6: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként  

 bűnmegelőzési tárgyú programok és kampányok indítása 

Prioritásterületek: 

a) terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus, polarizáció; 
b) kábítószer-kereskedelem, -csempészet; 
c) fegyverkereskedelem, -csempészet; 
d) emberkereskedelem 
e) pénzmosás; 
f) gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés; 
g) korrupció a rendvédelem területén, illetve nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció; 
h) fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés;   
i) cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása –; 
j) szervezett bűnözés egyéb formái – beleértve: embercsempészet, MTIC és jövedéki adócsalás, 

környezet és a természet elleni bűncselekmények. 

 

Támogatható:  

 - társadalmi tudatosságnövelő, érzékenyítő on/off-line kampányok 

 - szakemberek ismeretbővítését felvilágosító, kommunikációs prevenciós 

   programok 

Elvárás:  

 prevenciós programok eredményeinek beépítése 

 



05 

5.2.1: Nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes 

 részvétel és együttműködés fokozása 

 

 

Támogatható:  

 - workshop, konferencia, szimpózium, szakmai látogatás stb. 

 - hospitációs programok és összekötő tisztviselők kihelyezése 

 

 

Elvárás:  

 hospitációs és összekötői programok, valamint a tanulmányok eredményeinek  

 beépítése 
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5.2.3: Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén  

 adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése 

Szakterületek: 

a) adatok, információk minőségének, védelmének, biztonságának javítása 
b) egyablakos informatikai megoldások 
c) egységes üzenetformátum 
d) uniós ügynökségek irányába történő információs potenciál javítása 
e) prümi határozat alapú lehetőségek kihasználása 
f) bűnügyi nyilvántartások megosztása 
g) nemzetközi információcsere egyszerűsítése, felgyorsítása, automatizálása 
h) PIU fejlesztése 

 

Támogatható:  

 - adatkapcsolatok kialakítása, új rendszerek létesítése, meglévő  

   hozzáférések kiterjesztése 

 - kiemelten: információáramlás javítása, valamint újszerű, felhasználó- 

   központú adatcsere megoldás kidolgozása 

Elvárás:  

 újszerű adatcsere megoldás beépítése 
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5.3.3: Szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a  

 súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni  

 küzdelem keretében                                                                (1/2.) 

 Szakmai továbbképzések 

Szakterületek: 

a) terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus, polarizáció; 
b) kábítószer-kereskedelem, -csempészet; 
c) fegyverkereskedelem, -csempészet; 
d) emberkereskedelem 
e) pénzmosás; 
f) gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés; 
g) korrupció a rendvédelem területén, illetve nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció; 
h) fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés;   
i) cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása –; 
j) szervezett bűnözés egyéb formái – beleértve: embercsempészet, MTIC és jövedéki adócsalás, 

környezet és a természet elleni bűncselekmények. 

 Szakmai idegen nyelvi képzések 

 LETS (Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer)  
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5.3.3: Szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a  

 súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni  

 küzdelem keretében                 (2/2.) 

 LETS (Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer)  

 II. fellépési terület: kétoldalú és regionális együttműködés  

 III. fellépési terület: tematikus rendészeti specializáció  

 

Támogatható:  

- oktatási anyagok készítése  

- képzések szervezése (multi-diszciplinaritás is támogatható) 

- képzéseken történő részvétel (piaci szereplők által szervezett képzéseken is)  

- nyelvképzés: középfok-felsőfok 

- akkreditáció 

Elvárás:  

ügynökségek és képzési intézmények tanterveinek, tananyagainak  

figyelembe vétele 

képzési programok eredményeinek fenntartása/beépítése 
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5.3.5: Innovatív megoldások a súlyos és szervezett bűnözés elleni  

 küzdelem támogatása érdekében a magánszféra bevonásával  

 

 

Támogatható:  

 - biztonsági, egészségvédelmi, kommunikációs és egyéb technikák  

   kifejlesztése, átültetése vagy már alkalmazott ilyen technikák átültetése  

 

 

Elvárás:  

 kötelező partnerség(állami-civil-tudományos szféra)  

 megvalósíthatósági tanulmány 

 tesztelés alkalmával külföldi partnerség (igazságügyi-rendvédelmi szerv,  

 ügynökség), külföldi adaptáció elősegítése 

 innovatív eszköz alkalmazásának beépítése a képzési rendszerbe 
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5.4.5: Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem  

 áldozatai részére  

Kiegészítő jellegű áldozatsegítési szolgáltatások 

   – azonosítás, védelem, szociális re-integráció –  

 

   ismételt áldozattá válásmegelőzése;  

   gyakoribb és eredményesebben áldozati  

   közreműködés a büntetőeljárásokban  

Támogatható:  

- áldozatok elhelyezése, ellátása, hazatéréssel kapcsolatos kiadások  

- áldozatsegítő szolgáltatások (eü., pszichológiai, jogi)  

- re-integrációs, rehabilitációs programok (munkaerő-piaci képzések, 
járművezetői engedély megszerzése)  

- tájékoztató felületek, anyagok kidolgozása 

- tapasztalatcserék, tanulmányok 

 

Elvárás:  

 tapasztalatok megosztása 

 tanulmányok eredményeinek beépítése  
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Válságkezelés (SO.6)  
 

6.1.1:  

Polgárok és kritikus infrastruktúrák kibervédelmi és CBRN(E) védelmi kapacitásainak fejlesztése  

 

6.2.1:  

Polgárok és kritikus infrastruktúrák védelme terén személyes részvétel és együttműködés 

fokozása 

 

6.3.3:  

Szakmai képzések a válságmegelőzés és a válságkezelés terén 

 

6.3.4:  

Innovatív megoldások a polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelme érdekében a magánszféra 

bevonásával  
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6.1.1: Polgárok és kritikus infrastruktúrák kibervédelmi és CBRN(E)   

 védelmi kapacitásainak fejlesztése  

 

Támogatható:  

 - tanulmánykészítés, tapasztalatcserék  

 - IT, technikai, műveleti eszközök 

 - meglévő járművek átalakítása, felszerelése 
 

 

6.2.1: Polgárok és kritikus infrastruktúrák védelme terén személyes  

 részvétel és együttműködés fokozása 

 

Támogatható:  

 - workshop, konferencia, szimpózium, szakmai látogatás stb. 

 - kiemelten: kockázatelemzési szemléletű fejlesztések 

Elvárás:  

 tapasztalatok megosztása 

 tanulmányok eredményeinek beépítése 
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6.3.2: Szakmai képzések a válságmegelőzés és a válságkezelés terén 

 

 

Támogatható:  

- oktatási anyagok készítése  

- képzések szervezése (multi-diszciplinaritás is támogatható)  

- képzéseken történő részvétel (piaci szereplők által szervezett képzéseken is)  

- akkreditáció 

 

 

Elvárás:  

ügynökségek és képzési intézmények tanterveinek, tananyagainak  

figyelembe vétele 

képzési programok eredményeinek fenntartása/beépítése 
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6.3.4: Innovatív megoldások a polgárok és a kritikus infrastruktúrák  

 védelme érdekében a magánszféra bevonásával  

 

Támogatható:  

 - biztonsági, egészségvédelmi, kommunikációs és egyéb technikák  

   kifejlesztése, átültetése vagy már alkalmazott ilyen technikák átültetése  

 

 

Elvárás:  

 kötelező partnerség(állami-civil-tudományos szféra)  

 megvalósíthatósági tanulmány 

 tesztelés alkalmával külföldi partnerség (igazságügyi-rendvédelmi szerv,  

 ügynökség), külföldi adaptáció elősegítése 

 innovatív eszköz alkalmazásának beépítése a képzési rendszerbe 

 


