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DR. VARGA JÁNOS 

Az Integrált Határigazgatás európai uniós rendszere 

The Integrated Border Management System of the European 
Union 

Absztrakt 

Az illegális migráció, valamint az arra rátelepedő szervezett bűnözés elleni küzde-

lem hatékonysága érdekében az unió az átfogó biztonsági rendszer részének 

tekintett határellenőrzést egyre tökéletesíti. A politikai, jogi eszközökön túl fejleszti 

a határellenőrzés intézményeit. Az illegális migráció távoltartása érdekében külső 

határain túl is biztonságos övezetet akar látni. A szomszédságpolitika jegyében 

anyagi áldozatra is kész. Az unió határőrizeti ügynöksége egyre sikeresebb prog-

ramokat hajt végre a külső határok térségében. Az integrált határigazgatás jelen-

tősége abban mérhető, hogy ezeket a sokirányú erőfeszítéseket egyetlen harmo-

nikus rendszerbe összefoglalja. 

Kulcsszavak: Illegális migráció, határokon átnyúló bűnözés, határellenőrzés, integrált ha-

tárigazgatás.  

Abstract 

To combat the illegal migration and organised crime spread over it efficiently, the 

European Union (EU) constantly improves border control, considered to be part of 

the comprehensive security system. Apart from political and legal instruments the 

EU also develops border control institutions. To deter illegal migration, the EU 

also wishes to see safe areas beyond its external borders. In accordance with 

neighbourhood policy, it is also ready to ensure that the necessary funds are 

available. The EU border management agency is carrying out projects near the 

external borders with greater and greater success. The significance of Integrated 

Border Management lies in combining all of these manifold efforts into a single 

unified system.  

Keywords: illegal migration, cross-border crime, border control, integrated border manage-

ment. 
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BEVEZETÉS 

Az Európai Unióban a szabad mozgás térsége létrejöttének egyik alapfeltétele az volt, 

hogy a tagállamok hajlandók voltak lemondani arról a szuverén jogukról, hogy más tagál-

lamokkal közös (az unió szempontjából belső) államhatáraikon saját biztonsági érdekeiket 

érvényesítve ellenőrizzék a személyek, a járművek és a szállítmányok forgalmát. Ám úgy 

értékelték, hogy a határellenőrzés megszüntetése az uniós belső határokon olyan bizton-

sági veszteségeket jelent számukra, hogy pótlására kompenzációs (az elvesztett biztonsá-

got kiegyenlítő) intézkedéseket kell tenniük. Ezek közül a legfontosabb az uniós külső 

határok egységes elveken nyugvó ellenőrzése. További intézkedéseket tettek az egységes 

vízumrendszer és vízumkiadási gyakorlat kialakítására. Okmánytanácsadókat vezényeltek 

a migrációt kibocsátó és a tranzit államokba. Létrehozták a Schengeni Információs Rend-

szert. Kidolgozták a rendőri együttműködés új, hatékony formáit és módszereit. Megkezdő-

dött az egységes európai határőrizeti szervezet kialakításának folyamata. 

AZ INTEGRÁLT HATÁRIGAZGATÁS UNIÓS RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA 

Az Integrált Határigazgatás a határőrizet valamennyi szempontját tartalmazó rendszer. 

Első változatát a Schengeni Megállapodás Végrehajtását Értékelő Munkacsoport 2002-ben 

alkotta meg és az úgy nevezett első Schengen Katalógusban
1
 tette közzé. Alkalmazása 

lehetőséget ad a nemzeti sajátosságok érvényre juttatására, ezért rövid idő alatt elterjedt a 

tagállamok körében. Fejlesztésében jelentős eredményeket ért el a magyar Határőrség, 

amely az általa évente megszervezett Nemzetközi Határrendészeti Konferenciákon is hoz-

zájárult a tapasztalatok cseréjéhez.  

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2006. december 4-5-i, brüsszeli 2768. ülésén a Tanács 

pontosította azokat a dimenziókat, amelyek az integrált határigazgatás fogalomkörébe 

tartoznak, s ezeknek tartalmát a külső határellenőrzésre, kiutasításra és visszafogadásra 

vonatkozó schengeni katalógus frissítéséért felelős szerkesztői csoport 2009-ben részle-

tezte.
2
 Hangsúlyozta, hogy az átfogó európai határigazgatási modell fontos eszköze a 

tagállamok belső biztonsága garantálásának és különösen az illegális bevándorlás, az 

ehhez kapcsolódó bűncselekmények és az egyéb, határon átnyúló bűncselekmények 

megelőzésének és felderítésének.  

                                                 
1 A schengeni megállapodás vívmányainak és élenjáró gyakorlatának helyes alkalmazását elősegítő 
ajánlások katalógusa; Külső határok + Kiutasítás és visszafogadás. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. 
Brüsszel, 2002. február 8. 5018/1/02. 
2
 A külső határellenőrzésre, kiutasításra és visszafogadásra vonatkozó európai uniós schengeni kata-

lógus frissített változata. Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. március 19. 7864/09.  
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A MODELL ÁTFOGÓ JELLEMZŐI 

Érvényesülnie kell a szolidaritás elvének, mely szerint a külső határon végrehajtott határel-

lenőrzés során azoknak a tagállamoknak a biztonsági érdekeit is érvényesíteni kell, akik a 

belső határaikon megszüntették azt.  

Minden tagállamban egyetlen professzionális nem katonai, de centralizált, átlátható 

szervezeti felépítésű hatóságnak kell hatáskörrel rendelkeznie a modell végrehajtásához, 

amely biztosítja a határellenőrzés egységes értelmezését és tervszerű végrehajtását. A 

hatóság parancsnoki vezetés alatt álljon, amely a központi, területi és helyi szinten egya-

ránt biztosítja a szervezeten belüli, a más nemzeti hatóságokkal és a nemzetközi szerveze-

tekkel való szabályozott együttműködést. A határőri feladatokat kifejezetten ezek végreha j-

tására kiképzett személyeknek kell ellátnia. 

A határigazgatás a közösségi jog alapján történik, amelyeket a nemzeti jogszabályok az 

illegális migráció elleni küzdelemben érdekelt minden nemzeti feladatra és szervezetre 

vonatkozóan kiegészítenek, biztosítva ezzel a tevékenységek integrált végrehajtását. A 

tagállamok a nemzetközi együttműködés érdekében a szomszédos harmadik országokkal 

és a származási országokkal határ megállapodásokat, kishatárforgalmi megállapodásokat 

és visszafogadási egyezményeket kötnek. Az illegális határátlépést törvény alapján bünte-

tik. 

A tagállamok kidolgozzák saját nemzeti határigazgatási stratégiájukat, amely tartalmaz-

za a kockázatok és fenyegetések értékelését, a szükséges erőforrásokat, a cselekvési és 

fejlesztési terveket. 

A kockázatelemzést és a határigazgatást jól szervezett stratégiai, operatív és taktikai 

hírszerzésnek kell támogatnia. A megszerzett információk alapján folyamatos helyzetérté-

kelést kell végezni és ez alapján a határigazgatási rendszert hozzá kell igazítani az aktuális 

körülményekhez. A helyzetben beállt jelentős változás esetére a határigazgatásnak haté-

kony reagálási képességgel kell rendelkeznie. Biztosítani kell, hogy mindig elég erő álljon 

rendelkezésre, ezeket gyorsan át lehessen csoportosítani, tartalékokat kell képezni. Egy 

esetleges hirtelen, nagyméretű illegális bevándorlási hullám kezelésére terveket kell kidol-

gozni. 

DIMENZIÓK ÉS KULCSELEMEK 

Az Integrált Határigazgatás dimenziói és kulcselemei a következők: 

a) A Schengeni Határellenőrzési Kódex által meghatározott határellenőrzés (határ-

forgalom-ellenőrzés és határőrizet), amely magában foglalja a vonatkozó kocká-

zatelemzést és bűnügyi hírszerzést is.  

A határellenőrzés olyan multidiszciplináris bűnüldözési tevékenység, amelyet 

a Schengeni Határellenőrzési Kódex-el összhangban kell végezni. Kulcsfontossá-

gú eszköze az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelem-

nek és a tagállamok belső biztonságát, közrendjét, közegészségügyi helyzetét és 
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nemzetközi kapcsolatait fenyegető veszélyek megelőzésének. A határőrök szol-

gálati tevékenységét a „Schengeni kézikönyv” is segíti
3
.   

b) A határokon átnyúló bűncselekmények felderítése és kivizsgálása valameny-

nyi illetékes bűnüldöző hatósággal együttműködésben. 

A határon átnyúló bűncselekmények leggyakrabban emberkereskedelemmel és –

csempészettel, valamint áruk, kábítószerek, fegyverek, hamisított és utánzott ok-

mányok, lopott tárgyak, lopott járművek csempészetével és tiltott kereskedelmével 

kapcsolatosak. Az együttműködés formái között a leggyakoribb az információcse-

re, közös adatbázisok létrehozása, közös járőrszolgálat és akciók végrehajtása, 

közös nyomozócsoportok felállítása. 

c) A négylépcsős belépés-ellenőrzési modell. 

Az első lépcsőhöz tartozó intézkedésekre a harmadik országokban kerül sor. 

Megjelenési formájuk lehet szaktanácsadás, képzés, összekötő tisztek cseréje. 

Egyre gyakoribb az okmányszakértők kiküldése konzulátusokra, az illegális mig-

ráció kiindulási helyeire, különösen nemzetközi repülőterekre és kikötőkbe. 

A második lépcsőt a szomszédos harmadik országokkal való együttműködés al-

kotja. Tartalmazhatja a folyamatos kapcsolattartást, az információcserét, a határ-

forgalom ellenőrzés összehangolását, a határrendsértések kivizsgálásának rend-

jét, a szükséghelyzetben (például súlyos balesetek, természeti csapások esetén) 

alkalmazott eljárásokat.  

A harmadik lépcsőt a határellenőrzés jelenti. Lényege az uniós külső határt a 

határátkelőhelyeken átlépő valamennyi személy szisztematikus ellenőrzése és a 

határátkelőhelyek közötti terepszakaszok hatékony őrzése. A határőrizet műszaki 

és elektronikus berendezésekkel támogatott álló, vagy mozgó járőröknek kell vég-

rehajtaniuk. Felszereltségüknek meg kell felelnie a határhelyzetnek.  

A negyedik lépcsőt a szabad mozgás térségében végrehajtott ellenőrzési intéz-

kedések alkotják, beleértve a kiutasítást is. Ehhez az uniós joggal összhangban 

lévő, a tagállamok sajátos helyzetének megfelelő nemzeti jogszabályokat kell 

hozni. A tagállamoknak az egységes schengeni térségen belül is intenzív ellenőr-

zéseket, felügyeleti intézkedéseket kell tenniük az illegális migráció elleni küzde-

lem hatékonysága érdekében. Nem csak az emberkereskedőket, az embercsem-

pészeket, a szervezett bűnözőcsoportokat kell felderíteniük, hanem a külső határt 

illegálisan átlépő személyeket, valamint azokat is, akik szabályosan léptek be az 

unióba, de a tartózkodás szabályait megszegték, illetve a tartózkodási idejük már 

lejárt. Az illegális bevándorlókat nyilvántartásba kell venni, s ha további tartózko-

                                                 
3
 A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2006/XI/06) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határo-

kon történő ellenőrzése során használandó közös „Határőrök gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézi-
könyv)” létrehozásáról. 
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dásuk nem indokolható vissza kell küldeni őket a származási országukba (ha az 

intézkedés az alapjogokkal nem ellenkezik). 

d) A határigazgatásban közreműködő hatóságok közötti együttműködés (határőr-

ség, vámhatóság, rendőrség, nemzetbiztonsági és más érintett hatóságok), vala-

mint a nemzetközi együttműködés. 

Az illegális migráció kezelésében érintett minden hatóság tevékenységét integrál-

ni kell a nemzeti határigazgatási rendszerbe. Ez nemcsak a lehetőségek egyszeri 

összegzését jelenti, hisz a közös tevékenység során további szinergiák is kelet-

keznek, a hatósági jogkörök gyakorlása hatékonyabbá válik. Az együttműködés 

alapjait jogszabályokban és együttműködési megállapodásokban kell megterem-

teni, megvalósítását vezetési szintenként kell megszervezni és a végrehajtás 

szintjén is pontosan kell összehangolni. 

A nemzetközi együttműködés szinterei között kiemelkedik a szomszédos tagál-

lamok szoros együttműködése és közös tevékenysége a belső határok térségé-

ben. Az unió határőrizeti ügynökségének keretében megvalósuló együttműködés 

is kulcsfontosságú mind a nemzeti, mind az uniós határigazgatás integrálása 

szempontjából. 

e) A tagállamok és az intézmények, valamint a Közösség és az Unió egyéb szervei 

által végzett tevékenységek koordinációja és összehangoltsága. 

Mind a tagállamok, mind az unió intézményrendszerében további olyan szerveze-

tek találhatók, amelyek tevékenysége összefügg az integrált határigazgatással. 

Ezek összhangjának megteremtése hozzáadott értékeket hoz létre. A közös tevé-

kenységeket jól segíti a határőrizeti ügynökség képzési egységének aktív tevé-

kenysége, amely a tanfolyami továbbképzéseken túl az alap-, a közép- és felső 

szintű képzések fejlesztésére közös tanterveket is ajánl a tagállamoknak. 

Az integrált határigazgatás megfelelő végrehajtásában kulcsfontosságú szerepe 

van a schengeni értékelési rendszernek.  Az uniós intézmények és a tagállamok 

által delegált képviselőkből álló értékelő missziók során a schengeni tagállam, 

vagy tagjelölt ország teljes határigazgatási rendszerét átfogóan értékelik.  

 

Az úgy nevezett második schengeni katalógus kiemelte, hogy ezek a dimenziók és a 

schengeni államok általi alkalmazásuk közötti koherencia alapvető feltétele az integrált 

határigazgatási koncepció sikeres megvalósításának. Bemutatta és adaptálásra ajánlotta 

azokat a legjobb gyakorlatokat, amelyeket az egyes tagállamok már sikeresen alkalmaztak. 

A schengeni intézményrendszerben ezek az ajánlások normaszerűen jelennek meg a 

tagállamok határellenőrzési kötelezettségeinek folyamatos teljesítését minősítő schengeni 

értékelési rendszerben. 
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A FRONTEX 

A FRONTEX-et (az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 

Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget) a 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi 

rendelet hozta létre. A tagállamok közötti operatív szintű együttműködést koordinálja a 

külső határokon; támogatást nyújt a tagállamok részére a nemzeti határőrök kiképzésében, 

illetve a közös képzési szabványok kialakításában; kockázatelemzést végez; figyelemmel 

kíséri a külső határok ellenőrzésének és felügyeletének területére irányuló kutatási tevé-

kenységet; segíti a tagállamokat a külső határokon felmerülő jelentős technikai és operatív 

támogatást igénylő helyzetekben; biztosítja a tagállamok számára a szükséges támogatást 

a közös visszatérítési műveletek során.  

Támogató tevékenysége során segíti az illegális migráció fő irányaiban létrehozott Fó-

kuszponti Hivatalok állományának toborzását, felkészítését és szolgálatellátását. A száraz-

földi, légi, és tengeri határokra irányuló műveleteit külön egységek szervezik. A tagállamok 

kérésére sürgős helyzetekben szervezi az Európai Határőrcsapatok bevetését. A rövidtávú 

alkalmazásra is műveleti terveket dolgoz ki. Varsói székhelyén szituációs központot mű-

ködtet, amely a külső határellenőrzés helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri. Az Euró-

pai Határőrizeti Rendszer (EUROSUR) létrehozása keretében napirenden van a nemzeti 

és a FRONTEX koordinációs központok felállítása, amelyek mind a helyzettudatosságot, 

mind a reagáló képességet uniós szintre emelik. 

A FRONTEX szoros kapcsolatot tart fenn a külső határok biztonságáért felelős többi 

közösségi és uniós partnerrel, például az EUROPOL-lal, a CEPOL-lal, az OLAF-fal, a 

vámügyi, a növény- és állategészségügyi szervezetekkel annak érdekében, hogy elősegít-

se a teljes koherencia megteremtését. 

Fejlesztésének irányai a jogosítványok kiterjesztésére, a határellenőrzéssel kapcsola-

tos kutatási-fejlesztési tevékenység szervezésére, finanszírozására irányul. Megkezdte 

tudásközpont létrehozását a dokumentumbiztonság terén.  

A FRONTEX megnöveli a határok biztonságosságát azáltal, hogy a külső határok keze-

lésére vonatkozó közösségi intézkedések végrehajtásában biztosítja a tagállamok önálló 

tevékenységének koordinációját. Kulcsszerepet tölt be az integrált határigazgatás elméle-

tének és gyakorlatának továbbfejlesztésében. 

ÖSSZEGZÉS 

A helyzetértékelések szerint az illegális bevándorlás elleni küzdelem még hosszú távon is 

az egész EU egyik legfőbb gondja marad. Ez abból fakad, hogy Európa más földrészek 

lakóihoz, s különösen a háború és természeti katasztrófák sújtotta országokhoz képest 

vonzóan gazdag és biztonságos. 

A schengeni rendszer mélyen beívódott az Európai Unió biztonsági rendszerébe és az-

zal kölcsönhatásban fejlődik. A hozzá kapcsolódó uniós szabályozás széleskörű, de ko-

rántsem végleges. Folyamatos kölcsönhatásban van környezetével, s reakciói egyre hatá-

rozottabbak, hatékonyabbak. Ez összhangban van azzal az elvi követelménnyel, hogy a 
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schengeni eszme megvalósulásához szükséges, hogy folyamatosan megújuljon. Az Integ-

rált Határigazgatás elősegíti, hogy a nemzeti és az uniós célok, feladatok, szervezetek és 

tevékenységek egymással összhangot alkossanak, rendszerként érvényesüljenek. 
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