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Rendészeti Együttműködés (SO.5) 
 

 

Korlátozott projekt-kiválasztás 

5.1.3.  

Szakértői funkcióval bíró egységek kapacitásbővítése 

 

 

 

Válságkezelés és -megelőzés (SO.6) 
 

Korlátozott projekt-kiválasztás  

6.3.1. 

Regionális CBRN(E) kiképző központ továbbfejlesztése 
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5.1.3. Szakértői funkcióval bíró egységek kapacitásbővítése 

 

A terrorizmus, a rendészeti korrupció, valamint a szakpolitikai ciklus nemzeti szinten 

releváns EMPACT prioritásterületeihez kapcsolódó súlyos és szervezett 

bűncselekmények felderítését és nyomozását különleges kriminalisztikai 

szaktudással és speciális bűnügyi szakismerettel segítő egységek forenzikus és 

laboratóriumi eszközrendszerének bővítése.  

 

Releváns szakterületek:  

• terrorizmus, radikalizáció, extrémizmus, polarizáció 

• kábítószer-kereskedelem, -csempészet 

• fegyverkereskedelem, -csempészet 

• emberkereskedelem 

• pénzmosás 

• gazdasági-pénzügyi nyomozások, vagyon-visszaszerzés 

• korrupció a rendvédelem területén, illetve nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció 

• fizetőeszközök hamisítása – beleértve: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 

• cybercrime – beleértve: kiberbiztonság, gyermekek szexuális kizsákmányolása 

• szervezett bűnözés egyéb formái – beleértve: embercsempészet, MTIC és jövedéki 

adócsalás, környezet és a természet elleni bűncselekmények  
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5.1.3. Szakértői funkcióval bíró egységek kapacitásbővítése 

 

• Támogatható:   

 forenzikus és laboratóriumi eszközök, felszerelések, készletek beszerzése  

• Elvárás:  

 a nyomozó hatóságok esetében elvárás, hogy a fejlesztéssel érintett 

 valamennyi szakterületet illetően legkésőbb a projekt lezárását követő 

 évben sor kerüljön a beszerzett eszközök legalább egy JIT és/vagy 

 EMPACT műveletben történő használatára 

• Költségkeret:  

 50-500 millió HUF 

• Indikatív mutatók:  

 eszközök száma, alkalmazásuk száma 

 vizsgálati idő csökkenése  

 műveletek száma 
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6.3.1. Regionális CBRN(E) kiképző központ továbbfejlesztése 

A vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris anyaggal, illetve eszközzel valamint 

robbanóanyaggal, robbantószerrel tervezett és elkövetett cselekményekhez 

kapcsolódó szakterületi képzés továbbfejlesztése érdekében az oktatási és logisztikai 

infrastrukturális feltételek bővítése. 

• Támogatható:  

 a fejlesztés előkészítéséhez és tervezéséhez kapcsolódó tevékenységek 

 a fizikai megvalósítás keretében bontási munkálatok, épületek felújítása, 

objektumok építése 

 IT technikai eszközök, speciális oktatási célú eszközök, felszerelések, 

készletek beszerzése 

• Költségkeret:  

 100-200 millió HUF 

• Indikatív mutatók:  

 eszközök száma 

 fejlesztett kiképző intézmények száma, képzési kapacitásuk 

 képzési programot elvégzők száma 


