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Százhuszonegy menekültet tartóztattak fel a rend rök Budapesten, a Keleti 
pályaudvaron a nemzetközi gyorsvonatok ellen rzésekor. Ahogy arról 
beszámoltunk, összesen 1022 határsért vel szemben intézkedtek a 
rend rök szombaton, Csongrád megye déli részén. Közülük 991-en 
koszovóiak, 18-an afgánok, heten irakiak, ketten szírek, egy pedig szomáliai 
állampolgár.  

Gy r-Moson-Sopron megye területén, ugyancsak szombaton az 
egyenruhások 29 külföldit állítottak el  tiltott határátlépés kísérlete miatt. Az 
M7-esen, Hegyeshalomnál, egy buszon öt koszovóit fogtak el, majd egy 
magyar taxiban másik négyet, a gy ri vasútállomáson újabb két embert, akik 
Ausztriába akartak jutni.  

Mint ismert, az elmúlt napokban szintén a Keleti pályaudvaron szállítottak le 
egy Münchenbe tartó vonatról 117 koszovóit, azel tt pedig a gy ri 
vasútállomást lepték el rend rök. Ott 250 embert fogtak el, ugyancsak 
koszovóiakat. Pénteken, Bács-Kiskunban pedig újabb kétszáz koszovóit 
fogtak el a határon, 29 csoportban. Volt köztük 53 gyermek is.  

http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/08/ujabb-menekultek-miatt-leptek-el-rendorok-a-keletit/ 
 

SAJTÓHÍREK 

http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/08/tobb-mint-ezer-hatarserto-egyetlen-nap-alatt-asotthalmon/
http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/08/tobb-mint-ezer-hatarserto-egyetlen-nap-alatt-asotthalmon/
http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/03/a-keletiben-is-lecsaptak-117-koszovoira/
http://www.hir24.hu/Belfold/2015/02/02/Elvittek-a-rendorok-a-250-koszovoi-hatarsertot-a-gyori-allomasrol/
http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/06/ujabb-ketszaz-koszovoit-kaptak-el-a-hataron/
http://www.hir24.hu/sotet-oldal/2015/02/06/ujabb-ketszaz-koszovoit-kaptak-el-a-hataron/
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A komplex biztonság és az államhatár biztonságát 
veszélyeztet  f bb tényez k 

Biztonság: A "biztonság" szó latin megfelelője a 
"securitas sine cura" ("securitas" ill. "securus", két 

összetevője "sine=nélkül", és "cura=aggodalom/félelem".  

„A biztonság a veszélyektől, vagy bántódástól mentes, 
zavartalan állapot”. Magyar Értelmező Kéziszótár. Bp.  Akadémiai Kiadó 
1987. 139. p.  

A biztonság összetev i, kompexitása: 
    Katonai 
    Politikai 
    Gazdasági 
    Társadalmi 

BIZTONSÁG 

A Magyarország 
határbiztonsága – közös 
ügyünk! 
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Migráció: a lakosság vándorlása a jobb megélhetés reményében 
országon belül, vagy országok között.  
Az illegális migráció esetében ez a vándorlás országok között, 
engedélyek nélkül történik.  

Az illegális migráció hatásai: 
    Magyarország tranzit országból cél országgá válhat 
    A társadalmi veszélye magas szintű lehet  
    A bels  schengeni határokon határellen rzés nélkül lehet áthaladni 
    Az illegális migráció komoly veszélyeket hordoz magában 

Menekült: harmadik ország állampolgára vagy hontalan 
személy aki veszélynek vagy üldöztetésnek van hazájában 
kitéve a következ  okok miatt: 

 faji, vallási, nemzetiségi hovatartozása, politikai 
véleménye, vagy társadalmi csoporthoz tartozása 
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 A határrendészeti alapok 
Az államterület meghatározása 
 „Az a térség, amelyben az állam minden más állam kizárásával 

f hatalmat (impérium) gyakorol” 
A területi f hatalom: 
• Teljes: mert az álam területén lév  javak, természetes személyek 

alávetettek az állami f hatalomnak 

• Kizárólagos: mert idegen állam semmiféle tevékenységet nem 
fejthet ki a f hatalmat gyakorló állam engedélye nélkül 

• de nem Abszolút – a szomszédos állam érdekeit nem hagyhatja 
figyelmen kívül: 

nemzetközi jogi szorgalmak 
pozitív - köteles eltűrni, hogy a szomszédos állam 

valamit tegyen (vasút) 
negatív – nem teheti meg amit egyébkent 

megtehetne (hader  állomásoztatása a határ 
mentén) 
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Az államterület az államot meghatározó kritériumok egyike 
 
A Nemzetközi jog által meghatározott kritériumok: 

– meghatározott terület 
– állandó népesség 
– működ , legitim kormány 
– képesség arra, hogy a többi állammal kapcsolatot tartson 

 
Az államterület föld középpontja – a légkör fels  határa  
(ún.: Kármán vonal  kb: 83 km) 
Az államterület részei:  

 szárazföldi;  
 vízi; 
 légi terület. 

 
 Kiegészít  államterület (nemzetközi vizeken 

közlekedő hajók, nemzetközi légi forgalomban 
közeledő repülők)    
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Az államhatár: Magyarország területét határoló, a Föld 
felszínén függ legesen áthaladó képzeletbeli síkok 
összessége.  
„határmegállapítás”:  két vagy több szomszédos állam közötti 

határvonal megállapítására, kijelölésére irányuló nemzetközi 

jogi aktus.  

 

Megvalósulhat : 

 delimitáció (a határvonal els dleges, a vonatkozó 
nemzetközi szerz dés alapján megközelít  pontossággal 
térképen történ  nagybani megállapítása elvi 
megállapítás)  

 demarkáció (a határvonal ún. másodlagos terepen, 

helyszínen, földmérés útján történ  pontosítása, 

kijelölése). (Ez utóbbi szó szerint „határt vonni” jelent 
gyakorlati tevékenység)  

 el fordulhat a korábban már demarkált határvonal újbóli 
kitűzése, melyet redemarkációnak neveznek.  
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Az államhatár megállapításának fórumai: 
– békekonferenciák 
– nemzetközi értekezletek 
– nemzetközi dönt bíróságok 
– kétoldalú nemzetközi tárgyalások 

(szomszédos országok között) 
 
Az államhatár megállapításának elvei: 

– természetes határok elve 
– történelmi határok elve 
– nemzetiségi határok elve 
– államok biztonságának elve 
– hatalmi egyensúly elve  
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természetes határok elve 
Forrás: 
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nemzetközi értekezletek 
nemzetközi dönt bíróságok 

hatalmi egyensúly elve  
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 A magyar határ rizet története 
• Honfoglalás – gyepü elve 
• Középkor – végvári rendszer 
• Dualista államrendszer  
   1867-1891 Katonai Határ rvidék felszámolása 
   1891-1909 Belügyminisztérium  
         Magyar Királyi Határszéli Csend rség 
   1906       Magyar Királyi Határrend rség 
• A két világháború között -    Magyar Királyi Vám rség 30 000 f  
• A II. világháborúban határvédelem  -  Határvadász zászlóaljak  
• Totális határ rizet a 90-es évekig – sorállományú Határ rség 
• A határ rizet átfogó átalakítása – hivatásos állományú 

Határ rség 
• Schengeni csatlakozás  - 2007.  december 22.  
        schengen küls  és bels  határok 
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Néhány állam államhatárán épített védelmi 
építmények /Kínai Nagy Fal/ 



Készítette: Kovács Gábor 
Budapest, 2015. március 10.  

Az NSZK és az NDK közötti államhatár 
Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Elektronikus jelz rendszer a nyugati határon 
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GK 

Az Elektromos Jelz rendszer  
jelzése és az elfogás 
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Magyarország államhatárainak biztonságát 
veszélyeztet  f bb kihívások 

 A „vasfüggöny” lebontása 1989 

A volt Jugoszlávia utódállamai 
közötti konfliktus1992-1995 

Határbiztosítás - „Baranyavár”   
 

Romániai 
forradalom 

1989 
 

Ukrán-Orosz 
konfliktus 2014-2015 

Tömeges méretű illegális 
migráció 2014-2015 
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A határellen rzés jogszabályi alapjai 
199Ő. évi XXXIV. törvény a Rend rségr l 1.§ 

10. rzi az államhatárt, megel zi, felderíti, megszakítja az 
államhatár jogellenes átlépését, ellátja a hatáskörébe utalt 
idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, 

11. ellen rzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, 
a szállítmányokat, végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a 
határátkel helyek rendjét 

12. irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar 
szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, 
megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos munkák 
végzését, 

13. megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztet  
konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez 
szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje 
ellen irányuló er szakos cselekményeket 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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Forrás:http://funpot.net/d.php?id=f9ed4d0265a96c05 
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HATÁRRENDÉSZET  
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A határrendészetben ható – a tudományos  
közélet által elismert –  törvényszerűségek 

 

„Törvényszerűségek 

 Az államhatár kett s jellege folyamatos érvényesülése és kölcsönhatása ~ 

 Az adott állam közelebbi és távolabbi régiójának helyzete ~ 

 Az adott állam politikai céljainak közvetlen hatása ~ 

 Az adott állam anyagi (pénzügyi) lehet ségei ~ * 

 * Az államhatár rendészete és védelme  Tk. Bp. 2000. 58-61 p. ZMNE J1378 

~ közvetlen hatással van az államhatár rendészetét ellátó szervezet 
létrehozására, alárendeltségére, elhelyezkedésére, az alkalmazásra és az 
alkalmazás elveire 
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A határrendészetben ható – a tudományos  
közélet által elismert – 

alap-, általános-, specifikus elvek 

Általános elvek 

 A mindenkori határhelyzet és az er  eszköz alkalmazás összhangjának elve 
 Az er  (eszköz) összpontosítás elve 
 Az id  és térbeni folyamatosság elve 
 A szervezet és tevékenység mély felépítésének elve 
 Az aktivitás elve 
 A meglepés elve 
 A man verezés elve 
 Az együttműködés elve 
 Az állomány magas szintű erkölcsi tudati pszichikai felkészítése elve  
 Szinergia elve (egymás hatásainak er sítése) 

Specifikus elvek: az egyes szolgálati tevékenységek során érvényesülnek     

A legfontosabb alapelvek: a törvényesség-; az információ gyűjtés 
és feldolgozás-, a komplexitás és kompetencia elve   
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A mélységi ellen rzés elvi vázlat 

Határvonal 

Ki Be 

16.00 

18.00 
20.00 

01.00 02.00 

04.00 
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Bevetési f osztály 

Határ rizeti Kirendeltség (71) 

Határforgalmi kirendeltség (51), 
határátkel hely (120) 

Idegenrendészeti központ (8) 

Bűnügyi felderít  
szolgálat osztály (26;1) 

2007. december 31-ig 
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Határbiztonsági eredmények 2005 
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3. HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉGVEZET  MUNKATÉRKÉPE 
Megkezdve: 2007.10.06-án 
Lezárva:  

Jóváhagyom! 
 Kovács Péter hőr. örgy 
--------------------------- Kirendeltségvezet  

Jelmagyarázat 
 
Jár r 
 
Üldözö cs. 

K 

 

 

 

 

X 
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Harcászati zárás lerakása felvezetéssel 
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Láncban történ  kutatás 
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Határ rség - Fejlesztési periódusok 

1997-2003 

társult tagság                         

schengeni 
joganyag átvétele 

nyugat-európai 
típusú Határ rség 
kialakítása 

jogállamiság   
követelményeinek 
való megfelelés 

1989-1997 2004. május 01-jét l 

EU tagság                         

EU küls  
határok 
határ rizetének 
átvétele 

a bels  határok 
lebontásának 
el készítése 

2007-t l 

EU Schengen 
tagság       

EU küls  
határok 
határ rizetéért 
való felel sség 

a bels  határok 
lebontása 
2007.dec. 22. 

2008 

FRONTEX 

A Rend rség 
része a 
Határrendészeti 
szolgálati ág 
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ÉRTELMEZÉSE 
Mo. schengen 
tagsága el tt 

Mo. schengen tagságát követ en 

SCHENGEN BELS  
HATÁRON 

SCHENGEN KÜLS  
HATÁRON 

Mennyiségi 
mutatók 

•Önálló Határ rség •Rend rségi szervezet 
MRFK Közrendvédelmi 
Osztály  

•Rend rségi szervezet 
Határrendészeti 
szakterület Hatr. O-ok 

Min ségi 
mutatók 

•Ht. és szerz déses 
határrendészek 
•Folyamatos technikai 
fejlesztés (HTTR, 
Lótus, HERR, EDR, 
járművek, felderít  
eszközök stb.)   

•Ht. rend rök 
•Robotzsaru, EDR stb 
 

•Ht. rend rök 
•SIS, Robotzsaru, EDR 

Intenzitás- 
beli mutatók 

•Több lépcs s, több 
vonalas 
határellen rzési 
rendszer 

•Határrendészeti technikai 
eszközök, berendezések 
lebontása, de ha 
szükséges az ellen rzés 
visszaállítása 

•Meger sített határellen-
rzési rendszer működte-

tése, SIS, technikai 
eszközök és berendezé-
sek tömeges alkalmazása 
 
 
 

A határrendészet fejl dése 

A schengeni elvárásoknak megfelel , 
 fejlett technikai eszközök és  

berendezések alkalmazása + CheckNet 

Nemzetközi együttműködés, FRONTEX, IBM, EU Határ rség  
CeckNet, RABIT, KKSZH, Twinning programok 

 Kib vült információszerzés és kockázatelemzés 
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 Magyarországgal szomszédos államhatárok 
 

Ukrajna 

 136,7 Km 

Románia 

 447,8 Km 

Szerbia 

 174,4 Km 

Horvátország 

 344,6 Km 

Szlovénia 
 102 Km 

Ausztria 

Szlovákia 

 356 Km 

 680,9 Km 

Schengen küls  
határok 1103.5 km 

Schengen bels  
 határok 1138.9 km 
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A bels  határokon kiegyenlít  intézkedéseket kellett bevezetni, 
amelyek képesek voltak ellensúlyozni a bels  határokon a 
határellen rzés megszüntetéséb l ered  biztonsági deficitet, 
továbbá biztosítani az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó 
más jogsért  cselekmények elleni hatékony hatósági fellépést.  
 
Ilyen kiegyenlít  intézkedéseknek számítanak: 

o határon átnyúló üldözés, 
o határon átnyúló figyelés, 
o SIS működtetése, 
o összeköt  tiszti rendszer, 
o szállítóvállalatok felel ssége, 
o jogharmonizáció, 
o rendészeti szervek tevékenységének összehangolása, 
o kapcsolattartási szolgálati helyek működtetése,  
o közös jár rözés összehangolása. 
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AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ 
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Az illegális migránsokat kibocsátó országok és az illegális 
migránsok f bb útvonalai   

M1. Híradó, 2015.03.07. 



Készítette: Kovács Gábor 
Budapest, 2015. március 10.  

M1. Híradó, 2015.03.07. 
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A tömeges méretű illegális migráció kezelése 

Forrás: délmagyar.hu 



Illegális migrációs útvonalak a küls  
határon és az átutazás f bb útvonalai 

Debrecen 

Bicske 

Vámosszabadi 

Röszke 
Ásotthalom 
Mórahalom 

Tompa 
Kelebia 
Kunbaja 
Csikéria 
Gara 

Hegyeshalom 

Sopron 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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Új migrációs kihívások 2010-t l 
Az illegális migrációval összefügg  összes jogellenes 

cselekmények alakulása  

9814 12571 
15379 

32657 

62,014 

15366 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 2013 2014 2015
január

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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A befelé irányuló tiltott határátlépések alakulása a 
magyarországi schengeni küls  határokon 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 



Integrált határigazgatási rendszer 

Migráció 

 Tranzit országok Kibocsátó országok EU terület 

Politikai 
gazdasági, 
tájékoztató 

eszközök és a 
vizumrendszer 

Kihelyezett 
okmány 

szakért k és 
összeköt  tisztek 

Szállító vállalatok felel ssége 

Tranzit országok határellen rzési rendszere 
két és többoldalú együttműködés 

Biztonsá-
gos 

harmaik 
országok 

Küls  
határok 
szigorú 

ellen rzése 

Integrált 
belbiztonság 

Kompenzációs 
intézekedések bevezetése 

Cél 
országok 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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Ilyen lenne a jó határőrizeti rendszer??? 

 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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Legjellemz bb határ rizeti szolgálati 
tevékenységek 

     Jár rözés 
     Okmányellen rzés 
     Zárás 
     Kutatás 
     Ellen rz  Átereszt  Pont  telepítés és működtetés 
     Figyelés 
     Üldözés 
     rszolgálat végrehajtása 



 
A határőrizeti tevékenység bemutatása 
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Határrendészeti 

Kirendeltségek 

„Zöldhatár” 
őrizete 

Határterület 

Rendőrkapitányság  
és 

 
Mélységi ellenőrzést 

végző  
megyei rendőri 
szervezeti elem 

 

Mélységi 

ellenőrzés 

Rend rkapitányság 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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Modern jár rautók és más 
eszközök 

H kamera rendszer 
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Automatikus utasforgalom  
ellen rzési rendszerek  

IRIS 
felismer  rendszer 

Automatikus 
útiokmány leolvasó 

rendszer  
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Az alkalmazói kezd lap 

Lekérdezés 

Elrendelés  

Kijelentkezés 

Felhasználó 
azonosító 
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Kiket fog el a rendőrség? 

 

T I L T O T T  H A T Á R Á T L É P  K E T  
(illegális vagy irreguláris migránsok) 

 
Belépési kísérletük jogellenes, ezért velük szemben 
eljárunk! 
 
Menedékkérelem benyújtásával a kérelem elbírálásáig 
Magyarországon a tartózkodásuk jogszerű, de nem 
jogosultak a schengeni övezet más tagállamaiba 
továbbutazni 

 



Tett intézkedések 

Szükséges beavatkozás: 2013. májusában (létszám, el állító kapacitás, 
szállítójármű) 
2014. szeptemberében és azóta folyamatosan növeked  számban: 
 létszám meger sítés (jelenleg 55 fő idegenrendészeti ügyintéző, 21 fő 

járőr, 60 fő őrzésre és a migránsok szállítására+30 fő a               
határtérség településein a közbiztonság megerősítése); 

 szállítójárművek átcsoportosítása, autóbuszok bérlése, 
 ujjlenyomat olvasók átcsoportosítása; 
 el állítási feladatok megosztása más megyékkel az elfogott migránsok 

átszállításával; 
 el állítói kapacitás növelése ideiglenes rzött gyűjt hely kialakításával 
 

Mindig az aktuális helyzethez, kockázati 
tényez khöz igazodó er -eszköz átcsoportosításra 

kerül sor 
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A zöldhatáron történt elfogást követő eljárás 

El állítás a Határrendészeti Kirendeltségre (12+12 óra) 
Az el állítók nem huzamos tartózkodásra vannak kialakítva, azok NEM 
befogadó állomások, NEM táborok és NEM idegenrendészeti rizet 
 
El állítás alatt: - ruházat, csomagátvizsgálás 
  - személyazonosítás, adatrögzítés 
  - ujjlenyomatvétel 
  - idegenrendészeti meghallgatás 
 
Ez id  alatt jár:  -  egészségügyi vizsgálat, szükség szerint ellátás 
  - étkezés az el állítást követ  legkés bb ő órán belül 
  - anyanyelvi tolmács 
Ha menekültkérelmezési szándékát jelzi, legkés bb 2Ő óra elteltével át kell  
adni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak 
 
NEM TOLONCOLHATÓAK, NEM ADHATÓK VISSZA  A SZOMSZÉDOS  

ORSZÁGNAK SEM! 
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Ideiglenes menekültgyűjt  hely  



Mit csinál a rendőrség a Keleti-pályaudvaron? 
A mélységi migrációs ellenőrzés 

 

Okai: bels  határon nincs ellen rzés, a biztonsági deficitet 
kompenzálja /vannak olyan jogcímek, amelyek a többi schengeni 
tagállamba utazásra nem jogosítanak fel (pl. menekültkérelmez k)/ 
 

  vonat+vasútállomás közút 
2011 15 % 84 % 

2012 16 % 81 % 

2013 48 % 41 % 

2014 54 % 37 % 

2015. január 82 % 14 % 

 Vannak olyan személyek, akik valamikor legálisan utaztak be, de 
tartózkodásuk illegálissá vált 
 

 Rendkívül er s a másodlagos migrációs mozgás 
 
Lényege: kockázatelemzésen alapulva, szúrópróba szerűen, célzottan 
ellen rizzük az autópályákat, utakat, pályaudvarokat, nemzetközi 
vonatokat, külföldiek által látogatott helyeket 
 
Hogyan: Rend rség egyedül, osztrák rend rséggel együtt, 
társhatóságokkal (IVK) 
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o szomszédos országnak – tilalmi ok kizárása esetén – 
visszaadható 
 

o idegenrendészeti rizetbe vehet  
 

rizet: rend rségi rzött szálláson 6 hónap, kivételesen 1 év 
 
Itt tartós fogva tartásra kialakított körülmények vannak:   
étkez , vallásnak megfelel  étkezés, imaszoba, fürd , szabad leveg n 
tartózkodás, internetszoba, egészségügyi ellátó/elkülönít , szabadid s 
tevékenységet lehet vé tev  sportszerek stb. 

 

Ha nem jelent be menekültkérelmet  
vagy azt visszavonja 

     



Mélységi migrációs intézkedések 
(Jelentősebb csoportos elfogások) 
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Győr, nemzetközi vonatról: 

2014.12.20. 17:20 - 62 fő 

2015..01.11. 22.40 - 34 fő 

2015.02.02. 08:40 - 231 fő 

2015.02.03. 22:20 - 183 fő 

 

Budapest, nemzetközi vonatról: 

2014.09.26. 04:00 – 17 fő 

2015.02.02. 21:00 - 117 fő 

Kiskőrös, 53 sz. főút 
2014.02.07. 00:40 – 20 fő 
 

Mezőkövesd, M3 autópálya 
2014.03.18. 20:55 – 18 fő 
 

Hegyeshalom, M1 autópálya 
2014.08.08. 07:40 – 19 fő 
 

Mosonmagyaróvár, M1 autópálya 
2014.09.27. 09:00 – 26 fő 
 

Lenti, 75. sz. főút 
2014.10.23. 10:20 - 29 fő 
 

Kiskunhalas  
2014.11.14. 23:40 - 183 fő 
 

Tatabánya, M1 autópálya 
2014.11.19. 22:30 - 20 fő 
 

Bábolna, M1 autópálya: 
2015.02.01. 02:00 26 fő 
 

Hegyeshalom, M1 autópálya: 
2015.02.04. 21:50  - 16 fő 
 

Tatabánya, M1 autópálya: 
2015.02.04. 22:35 - 13 fő 

Forrás: ORFK Határrendészeti F osztály 
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FRONTEX 
Az Európai Unió Tagállamainak Küls  Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felel s Európai Ügynökség  

• Célja: Európai Unió küls  határai integrált igazgatásának 
javítása céljából az: 

– Operatív együttműködés összehangolása 
– Nemzeti határ rök képzése 
– Kockázatelemzés végzése 
– Kutatási eredmények nyomon követése 
– Technikai és operatív segítségnyújtás  
– Közös visszatérési műveletek  

 
– Frontex Kockázatelemz  Egysége 
 

61 



Készítette: Kovács Gábor 
Budapest, 2015. március 10.  

RABIT 
Gyorsreagálású Határvédelmi csapatok 

 2007-ben jött létre 
Az er k nagysága a tervezett feladat jelent ségét l 

függ 
Sürg s és kivételes esetben alkalmazható 
A schengen tagállam kérésére 
Nagyszámú, a küls  határok bizonyos pontjaira 

illegálisan belépni próbáló harmadik országbeli 
állampolgárok megjelenése esetén 

A határokon kialakult illegális migrációs krízishelyzet 
gyors és hatékony kezelésére 

Jellemzői: 
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Frontex operatív műveletei 
• A missziókat kódszavakkal nevezik el:  

HERA, NAUTILUS, POSEIDON,  
• AMAZON 

Frankfurt, Róma, Párizs, Barcelona Lisszabon 
repterein. 

Fokozottan ellen rizték a Latin-Amerikából 
Európába érkezettek dokumentumait. 

Azoknak is, akik szabályos útiokmányokkal 
rendelkeztek, részt kellett venniük egy 
meghallgatáson, melyet egy nemzetközi 
rend rcsoport folytatott le.  

A 17 napos akció során 2161 f  került  - már a 
reptérr l - visszairányításra a kiindulási országba. 
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Következtetések, összefoglalás 
  Az illegális migráció jelent sége feler södött, ezért 

komoly veszélyt jelent ez EU-ra. 
 

 Eredményes ellentevékenység szükséges 
 

 A Schengen küls  határokon szigorú határellen rzés 
fenntartása 
 

  A tagállamok egyedül nem képesek hatékony 
küzdelmet vívni az illegális migránsokkal, szükséges a 
tagállamok együttműködése a határrendészet 
területén. 
 

 Frontex: A határrendészeti problémák kezelése,   
     gyakorlati határrendészeti megoldások 
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Köszönöm a megtisztel  figyelmüket! 
– várom a kérdéseket 

Dr. Kovács Gábor  
rend r dandártábornok 
habilitált egyetemi docens 


