
 

 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

2020. NOVEMBER 11. 

 

 

 

 

 

SZAKMAI   CÉLKITŰZÉSEK, 

TEVÉKENYSÉGEK 



02 

Rendészeti Együttműködés (SO.5)  
 

 

Korlátozott projekt-kiválasztás 

5.1.1.  

EMPACT műveletek számának növelése, részvétel közös 

nyomozócsoportokban 

5.2.1.  

Nemzetközi bűnügyi adat-, információcsere terén a személyes részvétel és 

együttműködés fokozása 

 

 

Nyílt projekt-kiválasztás  

5.4.5. 

Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai 

részére 



03 

5.1.1. EMPACT műveletek számának növelése, részvétel közös 

 nyomozócsoportokban (JIT) 

A szakpolitikai ciklus nemzeti szinten releváns EMPACT prioritásterületeihez kötődő műveletek 

számának növelése; valamint több állam részvételével létesített, konkrét bűncselekmény(ek) 

felderítését, nyomozását, bizonyítékok beszerzését és az elkövetők elfogását célzó közös 

nyomozócsoportokban történő részvétel. 

Releváns EMPACT prioritásterületek: illegális migráció elősegítése; emberkereskedelem; 

       termékhamisítás; MTIC és jövedéki adócsalás; 

       szintetikus kábítószerek; kokain és heroin; 

       illegális fegyverkereskedelem; cybercrime; 

       környezet és a természet elleni bűncselekmények  

 

• Támogatható:  műveleti megbeszélések, szakmai egyeztetések megtartása; 

            kommunikációs és szakértői tevékenységek igénybevétele; 

            felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő eszközök bérlése.  

• Elvárás: szándéknyilatkozat rendelkezésre állása  

• Költségkeret: 10-50 millió HUF 

• Indikatív mutatók: 2 db nemzetközi művelet, 4 db műveleti megbeszélés  
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5.2.1. Nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes 

 részvétel és együttműködés fokozása 

 

A súlyos és szervezett, határon átnyúló bűnözéshez kapcsolódóan a külföldi 

országok hatóságaival, uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő 

együttműködésnek fejlesztése és a szakértői ismeretek bővítése az összekötő 

tisztviselői hálózat bővítésével. 

 

• Támogatható: összekötő tisztviselő kihelyezése  

• Elvárás: szándéknyilatkozat rendelkezésre állása  

• Költségkeret: 20-200 millió HUF 

• Indikatív mutatók: 2 fő összekötő tiszt, 10 db jelentés/tanulmány 
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5.4.5. Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem 

 áldozatai részére 

Az emberkereskedelem elleni küzdelem részeként kiegészítő jellegű áldozatsegítési 

szolgáltatások biztosítása keretében a magyar áldozatok azonosítását, védelmét és szociális 

reintegrációjuk elősegítését célzó fejlesztések támogatása az ismételt áldozattá válásuk 

megelőzése érdekében, valamint abból a célból, hogy az áldozatok gyakrabban és 

eredményesebben működjenek közre a büntetőeljárások lefolytatásában.  

 

• Támogatható: áldozatok elhelyezése, ellátása, hazatéréssel kapcsolatos kiadások 

           áldozatsegítő szolgáltatások 

           re-integrációs, rehabilitációs programok  

           tájékoztató felületek, anyagok kidolgozása 

           tapasztalatcserék, tanulmányok 

• Elvárás: szándéknyilatkozat rendelkezésre állása, tapasztalatok megosztása 

   kötelező igazságügyi-rendészeti partnerség,  

• Költségkeret: 20-100 millió HUF 

• Indikatív mutatók: 50 fő támogatott áldozat, 3 db jelentés/tanulmány,  

                 1 db létrehozott/fejlesztett web alapú felület 


