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Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
 

5.1.1:  

EMPACT műveletek számának növelése, részvétel közös nyomozócsoportokban (JIT) 

 

5.1.2:  

Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és 

reagálási, mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése 

 

5.1.4:  

Párhuzamos gazdasági-pénzügyi nyomozások támogatása, valamint a rendészeti és nemzetközi 

jelleggel érintett hivatali korrupció elleni fellépés fokozása 

 

5.1.5:  

Terrorizmus elleni küzdelem érdekében felderítési, művelettámogatási, információvédelmi és 

laboratóriumi technikai eszközrendszer bővítése 

 

5.5.1:  

Kockázatelemzés és -értékelés, illetve kockázatkezelés támogatása 
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Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
 
5.2.1:  

Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása 

 

5.2.2:  

Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén fennálló hiányosságok felmérése, az adatáramlás 

javítása 

 

5.2.3:  

Bűnügyi adat-, információcsere terén adatkapcsolatok kialakítása, fejlesztése 

 

5.3.3: 

Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések 

 

5.3.3: 

Innovatív megoldások a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem támogatása érdekében 
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5.1.1: EMPACT műveletek számának növelése, részvétel közös 

 nyomozócsoportokban (JIT) 

5.1.2: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó 

 egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő 

 kapacitásainak fejlesztése 

 

EMPACT prioritásterületek 

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; 

i) környezet és a természet elleni bűncselekmények 
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5.1.4: Párhuzamos gazdasági-pénzügyi nyomozások támogatása, 

 valamint a rendészeti és nemzetközi jelleggel érintett hivatali 

 korrupció elleni fellépés fokozása 

Szakterületek:  

a) párhuzamos gazdasági-pénzügyi nyomozások 

b) rendészeti és nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció elleni fellépés 

 

 

5.1.5: Terrorizmus elleni küzdelem érdekében felderítési, 

 művelettámogatási, információvédelmi és laboratóriumi 

 technikai eszközrendszer bővítése 

 
Felderítési, művelettámogatási, információvédelmi technika + 

Laboratóriumi technika (beleértve a mobil laboratóriumokat is) 
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5.2.2: Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén fennálló 

 hiányosságok felmérése, az adatáramlás javítása 

Különösen a szakpolitikai ciklus nemzeti szinten releváns EMPACT prioritásterületeihez:  

 adatcsere folyamatvizsgálat -> tanulmánykészítés        

 adatcsere fejlesztő IT modell -> tanulmánykészítés, teszteszköz beszerzés 

 

 

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

 részvétel és együttműködés fokozása 

Információcsere fórumok: workshop, konferencia, szimpózium, szakmai látogatás stb.  

Hospitációs programok és összekötő tiszt 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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5.2.3: Bűnügyi adat-, információcsere terén adatkapcsolatok 

 kialakítása, fejlesztése 

 

Interoperabilitás javítása:  

 nemzetközi és hazai szakrendszerek közötti adatkapcsolatok kialakítása  

 új rendszerek létesítése, a meglévő hozzáférések kiterjesztése 

 

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 

__________________________________________________________________ 

 BM tanulmány, mint megalapozó dokumentum 
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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, MTIC és jövedéki adócsalás, környezet és természet elleni 
bűncselekmények 
k) emberkereskedelem 
l) rendészeti operatív együttműködés 
m) rendészeti információcsere 

Oktatási anyagok készítése  

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

________________________________________________________________________________ 

 LETS képzések – LETS-en kívüli képzések 

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

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

 Fenntartás: megszerzett tudás továbbadásának bemutatása; akkreditáció; állomány helyben 

maradásának biztosítása  
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5.5.1: Kockázatelemzés és -értékelés, illetve kockázatkezelés 

 támogatása  
Súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözés elleni fellépés érdekében 

Elemzett adatok számának növekedése 

Információcsere fórumok + IT technikai eszközök beszerzése 

 

 

5.3.5: Innovatív megoldások kidolgozása a súlyos és szervezett  

          bűnözés elleni küzdelem támogatása érdekében 

Magánszektor szereplői és/vagy oktatási/felsőoktatási intézmények és további 

kutatóműhelyek  

Biztonsági, egészségvédelmi, kommunikációs és egyéb technikák kifejlesztése, 

átültetése vagy már alkalmazott ilyen technikák átültetése  

____________________________________________________________________ 

 Kötelező partnerség 

 Külföldi együttműködők, jó gyakorlatként történő átvétel  

 Pályázatbenyújtáskor: megvalósíthatósági tanulmány 

 Projektzáráskor: alkalmazásra kész állapot  

 Képzési-oktatási elem  
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Válságkezelés (SO.6)  
 

6.1.1:  

Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése 

 

6.1.2:  

Polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) védelmi képességének javítása a terrorizmus 

elleni küzdelem érdekében 

 

6.3.3:  

Innovatív megoldások a polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelme érdekében 
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6.1.1: Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások 

 bővítése 

Védett létfontosságú rendszerek és létesítmények 

 

 

6.1.2: Polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) védelmi 

képességének javítása a terrorizmus elleni küzdelem érdekében 

Technikai eszközök helyszíni rendelkezésre állása 

 

 

6.3.3: Innovatív megoldások a polgárok és a kritikus infrastruktúrák 

 védelme érdekében 

____________________________________________________________________ 

 Kötelező partnerség 

 Külföldi együttműködők, jó gyakorlatként történő átvétel  

 Pályázatbenyújtáskor: megvalósíthatósági tanulmány 

 Projektzáráskor: alkalmazásra kész állapot  

 Képzési-oktatási elem  


