RITECZ GYÖRGY: AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS AZ EU
CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR HATÁRİRSÉGRE
Az elmúlt közel másfél évtizedben a Határırség jelentıs változásokon ment
keresztül, ennek motiváló és befolyásoló tényezıi leginkább a társadalmi változások, a
migrációs folyamatokban bekövetkezett módosulások, valamint az Európai unióhoz való
csatlakozásra való felkészülés. Az áttekinthetıség és rendszertani okokból az alábbi
területek változásain keresztül tesszük kerülnek bemutatásra a változások:
• Jog,
• Szervezet,
• Létszám,
• Képzés,
• Technika,
1. Hatásmechanizmusok érvényesülése a jog területén
A rendszerváltás idıszakában nyilvánvalóvá vált, hogy egy demokratikus
társadalom „erıszakszervei” csak nyílt jogszabályokban rögzített keretek között
tevékenykedhetnek. Ennek megfelelıen az államhatárokról, annak ırizetérıl szükségessé
vált a korábbi154 szabályozást egy korszerőbbel felváltani, mely egyben megteremti a
demokratikus jogállamhoz és a kor követelményei között is eredményesen tevékenykedni
tudó Határırség mőködéséhez szükséges jogszabályi feltételeket. Ennek szellemében
született meg a 3141/1989. és a 2046/1989. (HT 17.) MT határozat a Magyar Köztársaság
államhatáráról, annak rendjérıl, ırizetérıl és átlépésének szabályairól szóló törvényjavaslat
alapelveirıl.
Ezen dokumentum elıírta, hogy 1990. és 1995. között fokozatosan ki kell vonni a
sorozott állományt a Határırség szervezetébıl, és meg kell teremteni a hivatásos
határırizeti rendszert. Ezen jogszabály-alkotásra vonatkozó intézkedések az akkori
információk birtokában korrektek, a (belátható) migrációs és társadalmi változásokat
figyelembe vették, így jó alapot nyújtottak a további, ezirányú jogszabály-alkotási
munkához, de nem számoltak a szocialista rendszer teljes összeomlásával és az ezt követı
regionális konfliktusokkal, migrációs változásokkal. Ezen változások155 viszont rányomták
bélyegét az akkori határırizetre, és lényegében késleltette, illetve más mederbe terelte a
határırizetet érintı jogalkotást.
Mindeközben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Határırségnek normál idıszakban,
de még minısített idıszakban is elsısorban rendészeti jellegőek a feladatai, amelyek nem
volt összhangban a kizárólag fegyveres erıként való minısítéssel. Ebbıl következıen, a
realitásokat követve 1993-ban megtörtént156 az Alkotmány módosítása. E szerint a
határırség kettıs rendeltetéső szerv, melynek rendészeti és védelmi feladatai egyaránt
154

40/1974. (XI. 1.) MT rendelet a Magyar Köztársaság államhatárának ırizetérıl
Megjegyzendı, hogy talán a rendszerváltás jogalkotási dömpingben nem is kapott túlzott prioritást ez a terület.
156
1993. évi CVII. törvény az 1949 évi. XX. tv. MK Alkotmány módosítására.
155
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vannak. „40/A. § (1) A fegyveres erık (Magyar Honvédség, Határırség) alapvetı
kötelessége a haza katonai védelme, valamint nemzetközi szerzıdésbıl eredı kollektív
védelmi feladatok ellátása. A Határırség rendészeti feladatkörében ellátja az államhatár
ırzését, a határforgalom-ellenırzését és a határrend fenntartását.”
Ezen jogalkotási körben vált idegenrendészeti hatósággá a Határırség, a külföldiek
beutazásáról és a magyarországi tartózkodásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény
elıírásainak megfelelıen. A védelmi feladatokat viszont a 1993. évi CX törvény a
honvédelemrıl rögzítette. Az 1994. évi XXXIX. tv. a rendırségrıl pedig már szinte
valamennyi rendıri jogosultsággal, intézkedési jogkörrel feljogosította a Határırséget is.
Mindezek elengedhetetlenek is az illegális migráció elleni hatékony fellépés érdekében.
Lényegét tekintve tehát „határırizeti törvény” nélkül is megteremtıdtek a határırizet és a
Határırség mőködéséhez szükséges alapvetı jogszabályi feltételek.
Mondhatni a Schengeni Egyezmény effektív megvalósulásával egyidıben lett
hazánk társult tagja az Uniónak – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, 1994. évi I. törvény –, ennek megfelelıen
mind a jogalkotásban, mind az intézményfejlesztésben minden további lépésnél az EU
követelmények váltak mérvadóvá. A kormány meghatározta157, hogy minden minisztérium
és országos hatáskörő szerv feladatrendszerét és jogalkotási teendıit az integrációs
tevékenységhez kell igazítani.
A mindinkább hivatásos állományú Határırség személyi állománya szempontjából
is fontos jogszabály született meg, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról az 1996. évi XLIII. törvénnyel, mivel az egyértelmően rögzítette a
követelményeket, kötelezettségeket és jogosultságokat.
Végül is egy törvényben, egységes szerkezetben a határırizetrıl és a Határırségrıl
szóló 1997. évi XXXII. törvény foglalta össze az e témát érintı normatívákat, melyeket a
Határırség nyomozó hatóságainak hatáskörérıl és illetékességérıl szóló 59/1997 BM
rendelet, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 66/1997 BM rendelet fejtett ki kellı
mélységig. A legjelentısebb újdonságként a nyomozati jogkör jelentkezett, és
megkezdıdhetett az ehhez szükséges szervezeti egységek kialakítása is.
A migránsok demokratikus jogállami és humanitárius szempontokat is figyelembe
vevı szelektálásában, kategorizálásában jelentıs szerepet játszott a menedékjogról 1997.
évi CXXXIX. törvény megalkotása. A legális migráció jogszerő és zökkenımentes
kezelését, valamint az EU csatlakozásból eredı ez irányú elvásásoknak való megfelelést
volt hivatott elısegíteni a külföldre utazásról és az útlevélrıl szóló 1998. évi XII. törvény és
a végrehajtására vonatkozó 101/1998. sz. kormányrendelet.
1998-ban megszületett a Nemzeti Program158 az EU-hoz való csatlakozásra, mely
nem csak a fı jogharmonizációs és intézményfejlesztési feladatokat határozta meg, hanem a
tárgyalási fejezetek tárgyalásvezetıit és a tárgyalási célkitőzéseket is. A Határırség, illetve
a határırizet szempontjából a legfontosabb állásfoglalás az volt, hogy hazánk e területen
derogáció nélkül kíván megfelelni, vagyis a csatlakozás idejére maradéktalanul meg kell
felelni az EU elvárásoknak.
157

1093/1994 (X. 07.) Kormányhatározat az európai integrációval összefüggı kormányzati feladatok felelısségi és
koordinációs rendjérıl.
158
2084/1998. (IV. 8.) Korm. Határozat – Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások
alapvetı kérdéseirıl, a tárgyaló delegáció kijelölésérıl, az Európai Unió közösségi vívmányai (acquis
communautaire) átvételének Nemzeti Programjáról, valamint a csatlakozásra való felkészülés gazdaságstratégiai
hátterérıl.
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Az 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekrıl egyértelmősítette a Határırség
szabálysértési hatóság mivoltából eredı jogosultságait és egyéb normatívákat, míg a 1999.
évi LXXV. törvény159 a szervezett bőnözésrıl kötelezte a Határırséget az ún.
„határregisztráció” bevezetésére, valamint szélesítette az operatív nyomozó munkához
szükséges jogosítványokat, ezzel is az illegális migráció elleni hatékony fellépés
lehetıségét teremtette meg. A határırizeti törvény és az ún. „maffia” törvény hatásai
egyértelmően érzékelhetık a Határırség által felfedett illegális migrációs és az
embercsempész cselekmények számszaki alakulásában is.
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A nyolc minisztériumot érintı kidolgozó munka eredményeként megszületett a
2013/2001. (I. 17.) kormány határozat az Európai Unióhoz történı csatlakozással
összefüggésben, az egységes határellenırzési rendszer megvalósításáról szóló kormányzati
koncepcióról, mely rögzítette a várható külsı határokat és célként határozta meg, hogy
2002. december 31-ig a határellenırzésnek meg kell felelni – legalább minimális szinten –
az uniós követelményeknek. Ezzel egyidıben elkészült az ún. „Schengeni Akcióterv,”
melyet lényegében magában foglal a 17/2001. (BK 7.) BM utasítás, a schengeni joganyag
átvételérıl és annak gyakorlati megvalósításáról, mely részletesen rögzíti és ütemezi a
2001-2002 évi feladatokat a jogharmonizáció és az intézményfejlesztés területén egyaránt.
Ennek folyományaként került a parlament elé, majd elfogadásra a 2001. évi XXXII.
törvény a magyar állampolgárságról160 szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról, a 2001.
évi XXXIII. törvény a határırizetrıl és a Határırségrıl szóló 1997. évi XXXII. törvény
módosításáról, a 2001. évi XXXVIII. törvény a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.
törvény módosításáról, és a 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és
159

11/2000. (II. 23.) BM rendelet – a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról.
2106/2001. (V. 16.) Korm. Határozat a szomszédos államokban élı magyarokról szóló törvény végrehajtásával
összefüggı egyes feladatok fedezetérıl.

160
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tartózkodásáról. Lényegét tekintve egyértelmőbbé vált (nagyon leegyszerősített értelmezés
szerint), hogy az illegális migrációban a Határırség, míg a legális migrációban, illetve a
menekültügy-intézésben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az illetékes hatóság,
elkülönítésre került a külsı és a belsı határ, növekedett a Határırség határterületen kívül
ellátható feladatainak száma, megteremtıdtek az EU elvárásoknak megfelelı
információcsere és a határon átnyúló figyelés és követés jogi alapfeltételei. Mindezekkel
lényegét tekintve megvalósultnak tekinthetı a jogharmonizáció a határırizet területén.
Természetszerőleg a hatékony mőködéshez szükséges jogszabályi keret
elengedhetetlen része az 1989 óta megkötött toloncegyezmények161 és a Határırség
szervezett bőnözés elleni nemzetközi együttmőködési megállapodásokba162 történı
bevonása is.
2. Hatásmechanizmusok érvényesülése a szervezet vonatkozásában
Mindenekelıtt megjegyzendı, hogy igen nehéz egyértelmően szétválasztani egyes
szervezeti változtatásokat a szerint, hogy az az illegális migráció változásaiból, avagy az
Unióhoz való csatlakozásra való felkészülésbıl eredeztethetı, fıleg, hogy a kilencvenes
évek elsı felében a hivatásos határırizetre való áttérés határozta meg leginkább a szervezeti
változásokat, mely egyaránt alapját képezte az EU felkészülésnek és a migrációt
hatékonyan kezelni tudó szervezet kialakításának, majd a további fejlesztés viszont a
változó migrációs tendenciákat követni tudó és a schengeni követelményeknek megfelelı
szervezet kialakítását hozta.
A fent ismertetett jogszabályok tehát a rendszerváltás idıszakában megcélozták és
egyben elıírták, hogy középtávon a Határırségnek át kell alakulni egy, a kor
követelményeinek megfelelni tudó sorozott állománnyal nem rendelkezı ún. hivatásos
szervezetté. A korábbi közel húszezer fıs katonai szervezetbıl egy kétharmad akkora,
alapvetıen rendészeti feladatokat ellátó, de egyben adott esetben az ország védelmi
feladataiban is aktívan tevékenykedni képes szervezetté.

161

2001 márciusában 17 országgal volt megkötött egyezmény, további 2 esetben volt aláírva, de a megerısítés
nem történt még meg, és 25 országot érintıen elıkészület alatt állt az egyezmény aláírása.
162
2001 márciusában 12 országgal volt aláirt egyezmény és héttel elıkészítés alatt állt.
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A magyar Határırség létszám változásai
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Ennek keretében 1990-re megszőnt a Határırség valamennyi (15) mélységi és 4 elsı
lépcsıs ırse, illetve kísérleti jelleggel felállításra kerültek a „dunai” hivatásos ırsök. Ezzel
párhuzamosan a miskolci és a balassagyarmati kerületek átszervezése érdekébe intenzív
létszámgazdálkodási intézkedések történtek.163 1990. május 01-i hatállyal felállításra került
a körmendi Határır Kiképzı és Továbbképzı Intézet, a hivatásos határırizethez szükséges
zászlósi és tiszthelyettesi állomány felkészítése érdekében. Ugyancsak ez évben a
Határırségnél megszőntek a nevelési szervek, és létrehozásra kerültek az ellenırzési, sajtó
és tájékoztatási, fegyelmi és szociális szervek.
1991-ben felállításra került a miskolci és a balassagyarmati határır-igazgatóság a
tervezett határrendészeti szerveknek megfelelı, de az átmeneti feladatok ellátására is
alkalmas szervezettel. Megszüntetésre került a Mőszaki Zászlóalj, majd a Határır Ezred
állományában felállításra került egy azonnal igénybe vehetı, tartalék erıként funkcionáló
rendészeti-akció század. Ezt követıen Kormányzati döntés alapján 1991. november 15-i
hatállyal hat, kettıs rendeltetéső (határırizeti és határvédelmi feladatok),
nehézfegyverzettel ellátott akciószázad került felállításra a nagykanizsai, pécsi és a
kiskunhalasi kerületeknél, mivel ezen határszakaszokon (jugoszláv, illetve volt jugoszláv
államokkal való közös határszakasz okán) volt várható, illetve jelentkezett leginkább olyan
feladat, amelyre az addig meglévı (határır és honvédségi) szervek nem voltak alkalmasak,
illetve nem volt célszerő az alkalmazásuk. Itt kell megjegyezni, hogy hazánk érzékeny
helyzetben volt és van, tekintettel a történelmi elızményekre, nem lett volna szerencsés a
163
A hivatásos határırizetre való áttérés témakörét rendkívül részletesen elemzi Pálvölgyi László doktori
értekezése.
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hadsereg erıit felvonultatni a határok menten még védelmi céllal sem, így a Határırség volt
predesztinálva ezen feladatok megoldására. Ennek megfelelıen látható módon elsısorban a
Határırség megerısített erıi ırizték az államhatárt és annak rendjét még e kritikus
idıszakokban is, bár meg kell említeni, hogy az ott ténylegesen jelentkezı feladatok
ellátására optimálisan is a Határırség szervei voltak készek és képesek164.
1992-ben valamennyi kerület helyett határır-igazgatóság került felállításra. Ennek
keretében az eddigi törzs kettévált az alaptevékenységet irányító rendészeti szervekre, az
alapfeladatok vezetés-biztosítási és háttértevékenység szervezési tevékenységét végzı
szervekre, és a pénzügyi-anyagi fınökségek helyett gazdasági igazgatóhelyettesi szervek
jöttek létre, vagyis a korábbi katonai jellegő szervezet átalakulása folyt egy korszerő
rendészeti, menedzser szemlélető vezetéssel rendelkezı szervezetté. Valamennyi
határforgalom ellenırzı pont terhére határforgalmi kirendeltségek kerültek létrehozásra, és
megkezdıdött a szükséges hivatásos állomány felvétele. Mindez jelzi, hogy az eredetileg
eltervezett sorállomány kivonás ütemterve nem tartható, mivel elsısorban a déli határok
mentén jelentkezı feladatok nem nélkülözhetik a kellı létszámot, a hivatásos állomány
felvétele és kiképzése viszont nem teszi lehetıvé az optimális humán erıforrás biztosítását.
Ez egyfajta értelemben visszalépés, illetve eltérés a hivatásos határırizetre való áttérés
folyamatában, de jól jelzi, hogy a jelentkezı új feladatokra nem csak jogszabályilag, de
szervezetileg is képes és kész reagálni a Határırség, a határırizet, mindezzel megteremtve a
feltételeket a társadalom vele szemben jelentkezı szükségleteinek mind teljesebb
kielégítéséhez. Ezt jelzi az is, hogy a migrációs hullám emelkedése kapcsán szükségessé
vált idegenrendészeti feladatok ellátásához szükséges idegenrendészeti központok is
felállításra kerültek ebben az évben.
1995. igen jelentıs év volt a szervezeti változások tekintetében, ugyanis
megszőntetésre kerültek a soproni és a zalaegerszegi határır-igazgatóságok, és egyben
minden határırizeti kirendeltség hivatásos státusa rendszeresítésre került. A soproni
igazgatóság bázisán létrehozásra került a Soproni Kiképzı és Továbbképzı Intézet a
hivatásos tiszthelyettesi állomány nagyobb létszámú felkészítése érdekében.
1997-ben tovább folytatódott a sorállományú szervezetek megszőntetése: híradó,
kormányır, komendáns és sport, valamint az igazgatóságok határvadász századainál
összesen 15 kiképzı szakasz szőnt meg. Az ezen idıszakban született jogszabályokkal
összhangban az országos parancsnokságon Bőnügyi és Felderítı Fıosztály, az
igazgatóságokon bőnügyi és felderítı osztályok, és bőnügyi felderítı szolgálatok jöttek
létre, melyek jogszabályokban biztosított nyomozati és szabálysértési hatósági feladatok
ellátásának hatékonyabb végrehajtását voltak hivatottak segíteni165, ezzel is követve az
illegális migrációban beálló változásokat, vagyis a mind szervezettebben fellépı
embercsempészetet, útiokmány-hamisítást.
A Hır.tv. hatályba lépésével az igazgatóságok szervezetében hivatásos határvadász
századok, közösségi szállások és objektumbiztonsági szolgálatok lettek rendszeresítve.
Megszőntetésre kerültek az ır- és kiképzı zászlóaljak, és több határvadász század és
határırizeti kirendeltség. Az állománytáblában rendszeresített hivatásos szervezetek teljes
feltöltéséig és a sorállomány kivonásáig vegyes szervezetek mőködtek a határırigazgatóságokon.
164

Mindezeket jól érzékeltetik és leírják Dsupin és Fórizs ezredes urak doktori értekezései is.
A hatékonyságot jól példázza a statisztikai elemzésben bemutatott embercsempészet és a más jogsértések
vonatkozásában elért eredmények.
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A hivatásos határırizeti rendszer kialakításának keretében a zöldhatárt illetıen 183
sorozott állománnyal rendelkezı ırsbıl 75 határırizeti kirendeltség alakult, melyek már
hivatásos állománnyal látják el hatósági tevékenységüket, valamint az eredetileg tervezett
27 sorozott állományú határvadász századból idıközben 14 hivatásos állománnyal
rendelkezı század jött létre. Ez utóbbihoz viszont meg kell jegyezni, hogy a kirendeltség
hivatásos állománnyal való feltöltése az anyagi fedezet biztosításának, a pályavonzás
hiányosságai, a képzési kapacitás és idıintervallum okán jelentısen elmaradt az
optimálistól, így a határvadász századok szakaszainak egy jentıs része kihelyezett
szakaszként funkciónál. Ami nem jelent mást, mint hogy lényegét tekintve a határırizeti
kirendeltségek járırsőrőségét emelik.166
Végül is 1998. április 29-én befejezıdött167 a Határırség teljes hivatásos szervezetre
történı áttérése, a szervezettıl eltávozott az utolsó sorozott állományú is. A hivatásos
létszámfeltöltési igények mihamarabbi kielégítése érdekében, létrehozásra került a Balassi
Bálint Határrendészképzı Szakközépiskola.
1999-ben részben anyagi megfontolásokból, részben a feladatarányos szervezetátalakítás érdekében a Határırség Országos Parancsnokságán és az igazgatóságokon
racionalizálásra kerültek a gazdasági szervek, és jelentıs státusbıvítés történt a közösségi
szállásokon és a határforgalmi kirendeltségeken. Ezzel együtt a határrendészképzı
szakközépiskolák belügyi irányítás alá kerültek.
A Határırség az Uniós szakértık bevonásával áttekintette a csatlakozáshoz
szükséges szervezeti változtatások, módosítások kérdését, 2000-ben, illetve azt követıen
folyamatosan, és konkrét javaslatok, tervezetek készültek. Ennek keretében 2000
januárjában megszőntetésre került a Humán Fıigazgatóság, lecsökkentésre kerültek a
vezetési szintek (ezzel 45-tel csökkent a vezetıi beosztások száma és 26-tal az ezredesi
rendfokozatú munkakörök száma), illetve a státuszok homogenizálása történt meg, a
Budapest Határır Igazgatóság keretén belül Idegenrendészeti Szolgálat került felállításra.
A feladatokhoz illeszkedıen, illetve a technikai fejlesztésekkel összhangban
kirendeltségeken és más szervezeti egységeknél rendszergazda státuszok kerültek
kialakításra. Megkezdte mőködését a Hegyeshalmi határırizeti kirendeltség keretében az
elsı közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely. A szervezet racionalizálási, és az EU
elvárásoknak való megfelelés érdekében 2001-ben 350 státusz átcsoportosítás történt a
leendı belsı határokról a leendı külsı határokra. Az uniós csatlakozás tervszerő
elıkészítése, és a szakmai feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében felállításra került
az Integrációs és Stratégiai Tervezı Osztály, az elemzı-értékelı szervek, a Központi
Nyomozó Osztály. Az illegális migráció és más jogsértı cselekményekre való hatékony
reagálás és egyben az Uniós követelményeknek való mind magasabb fokú megfelelés
érdekében az Akció Osztály átalakult Bevetési Fıosztállyá, az igazgatóságok akció
alosztályai és határvadász századainak integrációjaként bevetési osztályok jönnek létre. A
ZMNE Hadtudományi Kar Határrendészeti és Védelmi Tanszék fıiskolai kimenető
tanszékek összevonása is megtörtént.
2002-ben az új, hatályba lépett idegenrendészeti jogszabályokkal összhangban a
közösségi szállások átadásra kerültek a BÁH részére, és az idegenrendészeti ırizeti
feladatokat lehetıvé tevı Idegenrendészeti Központok létrehozása kezdıdött meg. A leendı
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Erre a problémára, illetve a feladathoz illeszkedı változtatásokra még visszatérünk.
Az 73/1997 OGY határozattal és a 2141/1997. kormányhatározattal összhangban.
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belsı határokon ún. regionális határırizeti kirendeltségek jöttek létre több HÖK
összevonásával.
Amint az plasztikusan érzékelhetı, a Határırség szervezeti átalakulására jelentıs
hatással volt a hivatásos rendszerre való átállás, de egyben a szervezet folyamatosan
„lekövette” a migrációs változásokat is, vagyis amikor a délszláv események megkívánták,
új, a feladatokhoz illeszkedı szervezetek kialakítása történt meg, nyugatról jelentıs
szervezeti átcsoportosítás történt, keletre a migrációs mozgásoknak megfelelıen, ezzel
együtt folyamatosan168 az EU elvárásokhoz igazítása is megtörtént , illetve jelenleg is folyik
a szervezetnek.
3. Hatásmechanizmusok érvényesülése a létszámot érintıen
A Határırség állomány kategóriánkénti létszámának változások értelemszerően a
fent ismertetett jogszabályi és szervezeti módosulásokból eredeztethetık. A
rendszerváltáskor a közel húszezres szervezet több mint 75%-át (14351 fı) a sorozott
állomány képezte, ennek ellenére egy merész vállalkozással öt év alatt hivatásos rendszer
kialakításába kezdtek. Azt hiszem, ha a délszláv konfliktus nem jön közbe, sikeresen végre
is lehetett volna hajtani a tervet, igaz akkor nem a mai szervezet jött volna létre, de hagyjuk
a találgatásokat, nézzük a tényeket. 1992-ig a sorozott állomány kivonása ütemezetten
zajlott, melynek eredményeként az arányuk 63,5 %-ra csökkent és a Határırség
összlétszáma is tizenötezer alá került, miközben a tiszthelyettesek száma majd
megduplázódott.
A déli határaink mentén dúló háború illetve konfliktusok kezelése, és a jelentkezı
migrációs hullám kezelése érdekében a sorozott állomány szervezetbıl való kivonási üteme
csökkent. 1995-ben, a horvátországi és boszniai fegyveres cselekményeket követıen ismét
intenzív létszámleépítés indult a sorozott állományt illetıen, annak ellenére, hogy a
„Baranya-háromszög” horvátok általi visszafoglalása 1995 második felére esett. Így az
ismét kevesebb, mint tizenhatezer fıs összlétszámmal (ebbıl kevesebb, mint 5400 fı
sorozott állományú) rendelkezı Határırség rendkívüli megfeszítések árán, de sikeresen
megoldotta az ekkor, ezen a határszakaszon jelentkezı feladatokat, miközben a más
határszakaszokon folytatott tevékenységének hatékonysága sem esett vissza. Az ezt követı
1996-98-as idıszakban a jogszabályokban rögzített ütemben került kivonásra a teljes
sorállomány, míg a tiszthelyettesi állomány nem nıtt, sıt csökkent, mely elsısorban a
státuszok fedezetének hiányára, illetve bizonyos mértékig a feladatokhoz képest
alultervezett létszámra vezethetı vissza. Talán itt jegyzendı meg, hogy a Határırség
rendszeresített létszáma nem egyezett illetve nem egyezik meg a bérfedezettel rendelkezı
státuszok számával. Ebbıl adódóan hiába rendelkezik státusszal, a szervezet azon
foglalkoztatni, illetve arra felvenni munkaerıt, feladatokat végrehajtani tudó határırt nem
tud. Ennek részleteire még a költségvetési alfejezetben visszatérünk.

168
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Határırség státuszainak változása 1995-2001
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A sorozott állomány teljes kivonásával egyidıben 1998-ban egy intenzívebb, majd
kétezres tiszthelyettesi létszámnövekedés (5141-rıl 7027-re) is történt, de ezzel együtt is a
szervezet összlétszáma éppen csak meghaladta a tizenegyezret. A költségvetési
megszorítások, valamint a kétéves tiszthelyettes-oktatás következtében a szervezet létszáma
2000 végére még tízezer alá is csökkent. Mindez annak ellenére történt, hogy 1998. és
2000. között az EU szakértık bevonásával folytatott részletes feladat és szervezetelemzés
kimutatta, hogy a Határırségnek az EU csatlakozás követelményeinek való megfelelés,
illetve a feladat és jogkörébe tartozó intézkedések eredményes végrehajtásához
minimálisan 14 ezer fıs szervezetre van szüksége. Ezt az Országgyőlés határozatában is
rögzítette. A Nemzeti Program, illetve a BM 3 éves fejlesztési koncepciója is
megfogalmazta a 2000-2002. évekre vonatkozó létszámfejlesztéseket. Ennek ellenére a
2000. évre tervezett – mindösszesen – 100 fı felvételéhez szükséges forrás sem lett
biztosítva a Határırség részére. Lényegét tekintve az 1998-2000 közötti létszámfejlesztés
elmaradásának oka, hogy a politikai vezetés e területet bizonyos értelemben véve
elhanyagolta, illetve az, hogy az ezirányú feladatok biztonsági rendszerben való
elhelyezkedésének és az uniós csatlakozásban való szerepének megértéséhez idıre volt
szükség.
Az 1999-2001 közötti „stagnálás”, vagyis létszámnövelés elmulasztása – sıt
minimális csökkenés – jelentıs lemaradást okozott a feladatarányos létszámviszonyok
megteremtésében, de ennél nyomósabb érv volt, hogy az uniós tárgyalásokon nem lehetett
prezentálni, hogy hazánk kész és képes a szükséges humánerıforrást biztosítani a leendı
EU külsı határok ırizetéhez. Éppen ezért miniszteri, illetve kormányzati döntés született
arra, hogy nagyságrendekkel kell növelni a Határırség létszámát, úgy, hogy már 2002
december 31-re a létszámviszonyok legalább minimális szinten, de feleljenek meg az Uniós
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normatíváknak. Többek között az alább leírt intenzív létszámfejlesztési programnak is
köszönhetı, hogy 2001 novemberében – ideiglenesen – lezárhatóvá vált a bel- és
igazságügyi tárgyalási fejezet.
Ennek megfelelıen 2001-ben és 2002-ben 1000-1000 fıt kell felvenni „közvetlenül”
a szervezetbe és 800-800 fıt kell beiskolázni a kétéves rendészeti szakközépiskolákba. A
„közvetlenül” felvettek azt jelentik, hogy a polgári életbıl személyzeti és egészségügyi
felvételin átjutottak 18 hetes képzést követıen végrehajtói állományba kerültek, ennek
képzési problematikájára a következı alfejezetben részletesebben kitérünk. Mindeközben a
hivatásos illetve közalkalmazotti és köztisztviselıi illetmény jogszabály szerinti emelése,
illetve az ehhez szükséges források központi költségvetésbıl való nem biztosítása okán az
eredetileg tervezett 1000-1000 fı helyett csak 789-774 fı tiszthelyettes felvételét fedezte a
biztosított költségvetés. Megjegyzendı még, hogy az elvárt középiskolai érettségibıl, mint
alapkövetelménybıl is engedni kellett a felvételi keretek teljesítése érdekében, így a 2001ben felvettek közül 1091-bıl 280 fı (25,7 %)169 nem rendelkezett érettségivel, valamint a
magyar társadalmi gyakorlatot tükrözıen elmondható, hogy a pálya egyfajta170
devalválódását is jelenti, hogy a felvettek 20,3 %-a nı.
A rendészeti szakközépiskolákba való beiskolázás sem volt zökkenımentes.
Ugyanis a felvételi eljárást követıen mindössze 516 fı kezdhette meg a felkészülést a
határrendész szakokon 2001-ben. Ez viszont annak köszönhetı, hogy az iskolán a hallgató
csak ösztöndíjat kap, mely csak töredéke annak a fizetésnek, amelyet az a „közvetlenül
felvett” kap, akinek csak 18 hetes távollétet kell elviselnie szemben a két évivel, így érthetı
módon a közvetlen felvételre jelentkezık száma messze meghaladta a szakközépiskolákba
jelentkezıkét.
Mindenesetre a jelenlegi ismerteink szerinti körülbelüli csatlakozás idejére (2004) a
határırségnek el kell érnie a 14 ezres létszámot, mely több mind tízezer (10060)
tiszthelyettest tartalmaz, ennek viszont még több, mint a 22%-a hiányzik, ami azt jelenti,
hogy összességében a Határırség 2001 végén 77,4 %-os feltöltöttségő. Amennyiben
sikeresen folytatódik az intenzív létszámfejlesztés, akkor a tárgyalások lezárására, vagyis
2002 év végére már 82,5%-os, majd 2003 júliusára 85 %-os lehet a határırségi
létszámfeltöltöttség, és csak 2004-ben illetve azt követıen éri el és haladja meg a kilencven
százalékos feltöltöttséget.
Mindazonáltal megjegyzendı, hogy az EU csatlakozás és a teljes jogú schengeni
státus biztosítása közötti idıszakban elkerülhetetlennek tőnik, a jelenleg jóváhagyott
határırségi összlétszám túllépése is, mivel a belsı határokról létszám nem vonható el,
illetve nem csoportosítható még át a külsı határokra, mivel a határforgalom ellenırzésének
megszüntetése még nem valósítható meg, illetve az illegális migrációs nyomás nem
csökken olyan mértékben, ami ezt megengedné. A tervezett létszám az átmeneti idıszakban
ideiglenesen megközelítetheti a 15-16 ezer fıt, a teljes jogú schengeni tagságot követıen
viszont a Határırség létszáma visszaállhat az eredetileg tervezett és jogszabályban is
rögzített171 14 ezer fıre, ez a „schengen-land” államai határırizeti szerveinek
tapasztalataiból következtethetı ki.
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A felvett férfiak esetében még rosszabb az arány, mivel közülük csak 68 % rendelkezik érettségivel, vagy ennél
magasabb iskolai végzettséggel.
Természetszerőleg ez nem kizárólag ennek, hanem az újonnan megnyíló lehetıségnek is köszönhetı, vagyis,
hogy már nık is mehetnek határrendésznek.
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Összességében elmondható, hogy az elmúlt évtizedben a Határırség létszáma és
annak belsı struktúrája radikálisan megváltozott, mely alapvetıen a feladatokhoz
illeszkedıen történt, ezen belül a migrációs tendenciákhoz és az EU csatlakozásra való
felkészüléshez is igyekezett illeszkedni, bár némi „fáziskésés” érzékelhetı volt. 2001-ben
egy intenzív fejlesztés vette kezdetét, amellyel igyekeznek az elmaradásokat pótolni, illetve
a jövıre vetítve a feladatarányos létszámviszonyokat megteremteni.
4. Hatásmechanizmusok érvényesülése a képzés vonatkozásában
A képzés intézményei és tartalma folyamatosan igazodott a Határırség elé kitőzött
célokhoz, illetve a számára és az általa megfogalmazott meghatározott feladatokhoz. Ennek
szellemében kezdıdött meg a határır tisztképzés 1992-ben a Rendırtiszti Fıiskolán és jött
létre egy Határrendészeti tanszék, 1995-ben pedig a Bolyai János Katonai Mőszaki
Fıiskolán alakult meg a Határır tanszék. A katonai tanintézetek átalakítása következtében
2001-ben a Szentendrén, a határır tiszti alapképzés bázisaként majd három évtizeden át
mőködı Kossuth Lajos Katonai Fıiskola megszőnt, a tanszék beköltözött az idıközben a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetembe integrálódó, volt Bolyai Fıiskolára, mely mint
Hadtudományi kar funkciónál.
A határır (határrendész172) tiszthelyettesképzés intézményeinek létrejötte, a
hivatásos határırizetre való áttérés folyamatának köszönhetıen valósult meg. 1990-ben
Körmenden, 1995-ben Sopronban, 1996-ban Budapesten (Adyliget) jött létre
tiszthelyettesképzı, melyek 2000-tıl szakközépiskolaként mőködnek. 2000-ben a Tamperei
csúcs ezirányú állásfoglalásával összhangban az egységes rendészeti tiszthelyettesképzés
érdekében a BM alárendeltségébe kerültek a szakközépiskolák, és így a korábbi miskolci
rendır tiszthelyettesképzı intézményben is megkezdıdhetett a határrendészek képzése. Az
uniós csatlakozás feltételeinek való megfelelés érdekébeni „erıltetett” beiskolázásokhoz
illeszkedıen 2001-ben Szegeden is létre kellett hozni egy rendészeti szakközépiskolát.
Mind a tiszti, mind a tiszthelyettesi képzések tartalmába, a tematikákba, az oktatott
tananyagokba folyamatosan beépítésre kerültek a Határırség feladatrendszerében,
módszertanában, eljárásaiban és tevékenységében beállt változások. A katonai jellegő
képzés háttérbe szorult valamennyi intézményben, és csak annyiban maradt meg,
amennyire a fegyveres erı jellegbıl eredı feladatok megkívánják, jelentısen
megnövekedett a jogi, rendészeti képzés aránya. A szakmai képzésen belül a megújuló
határırizeti rendszer tervezését, szervezését, illetve mőködtetését, végrehajtását sajátítják el
a hallgatók. Folyamatosan beépült a tananyagba az EU és a schengeni határırizeti
ismeretek oktatása is. A képzési intézetekben tanulókon kívül a már meglévı állomány
továbbképzésének tartalma is igazodott az új feladatokhoz, elvárásokhoz.
A felsıoktatási intézményekben 2001 ıszén 323 fı tanult. A rendészeti
szakközépiskolákban 949 fı (516 másod- és 433 elsı évfolyamos) folytatta tanulmányait a
két éves szakképzés keretében, ezen kívül 606 fı távoktatásos formában sajátította el a
határır ismereteket, ilyen formában további 600 fı tanul. A alapszintő (18 hetes) képzés
keretében 2001-ben 1118 fı végzett, és további 449 fı felkészítése folyt a dolgozat
készítésének idejében173.
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2000 évben a Phare Twining programok keretében schengeni jogszabályok ismeretét
és gyakorlatát 335 határırtiszt sajátította el, részben Németországban. Az Unió-konform
ismeretek elsajátítását segítette a Tempus program keretében további 197 fı képzése is. 854
fı határır idegen nyelvi képzése a COP’97 program keretében 2000-ben sikeresen
megtörtént. Ezeken kívül a Közép-Európai Rendır Akadémia által szervezett képzések
keretében határırök folyamatosan vesznek részt a regionális és az EU tagállamokkal való
rendészeti együttmőködést és szakismeretet nıvelı képzési programokban. Az állomány
további körének illetve szakirányú „Schengen” felkészítésének forrása lesznek a COP’
2001. keretében megvalósítandó képzések.
Összességében a szervezeti és létszámfejlesztéshez hasonlóan a képzésrıl is az
mondható el, hogy elsısorban a hivatásos határırizeti rendszerre való áttérés határozta meg
az elmúlt évtizedben, majd az ezredfordulót megelızı idıszaktól kezdve az Európai Uniós
csatlakozásra való intenzív felkészülés befolyásolta a határır képzés intézményi és tartalmi
oldalát egyaránt.
5. Hatásmechanizmusok érvényesülése a technikafejlesztés területén
Ezen a területen az elmúlt évtizedben kevésbé egyenletesen oszlottak meg az
átalakulás és fejlesztés lépései, inkább az utóbbi egy-két évben jelentkeztek igazán. A
rendszerváltással egyidıben eltőntek az addigi, ún. „totális” határırizet hatékonyságát
nagyban segítı technikai eszközök is, mint az elektromos jelzırendszer, a magasfigyelık,
jelzıkészülékek, stb.
A migrációs, illetve a „mindenkori operatív” helyzet változásához való igazodást
jelzi viszont, hogy a délszláv háborús idıszakban a Határırség fegyverzetét kiegészítették
hatékonyabb174 páncéltörı eszközökkel (Fagott, Metis), valamint páncélozott szállító
harcjármővekkel (PSZH, BTR). Ezen utóbbihoz meg kell jegyezni, hogy mire az orosz
államadósság terhére megkapta a Határırség a 68 db BTR-80-t, addigra (1996-97) igazán
már nem volt rá szükség, így nem is került rendszeresítésre és alkalmazásra sem, jelenleg is
igyekszik a Határırség, illetve a BM ezeket eladni, és így újabb forrásokat teremteni a
valóban szükséges technikai fejlesztések megvalósításához175.
A kilencvenes évek elsı felében tehát a határırizeti tevékenységet jelentıs
mértékben befolyásoló technikai fejlesztés illetve változtatás igazán nem történt. Az évtized
közepén kezdıdött meg német bilaterális támogatás keretében, majd költségvetési forrásból
folytatva, a híradórendszer korszerősítése. Ennek eredményeként a Határırség a
határterületen teljes lefedettséget biztosítva tudja rádiórendszerét mőködtetni, úgy, hogy
valamennyi szolgálati gépjármő és a szolgálatban lévı összes járır rendelkezik korszerő
rádióval. 2002-tıl viszont a kormány szándékával összhangban a Határırség felkészül a
TETRA rendszerbe való belépésre, mely elısegítheti a honi és a határon átnyúló rendészeti
együttmőködés és intézkedı képesség erısödését, ezt példázza a TETRA rendszer osztrákmagyar határırizeti szervek közös kipróbálása Sopron térségében 2000-ben.
Az információhordozó eszközöknél tartva el kell mondani, hogy az informatikai
fejlesztés akadozva indult a Határırségnél. Annak ellenére, hogy már a nyolcvanas években
megszületett az informatikai fejlesztési elképzelés, de források és egységes belügyi
koncepció hiányában részlegesen és területenként eltérı jellegő és volumenő rendszerek
174
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Addig is volt RPG-7 gránátvetı.
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alakultak ki, nem utolsó sorban USA támogatással. A kilencvenes évek második felére
egységesedtek az alkalmazott szoftverek, az idegenrendészet, statisztikai nyilvántartás,
gazdálkodási-, személyügyi nyilvántartások, szolgálatszervezés, stb. A hardver illetve
hálózatfejlesztés területén igazán az Unióhoz való csatlakozás feltételeinek való megfelelés
„kényszere” hozott elırelépést. 1998-ban EU szakértıkkel közösen a Határırség
szakemberei kidolgozták azt a határırségi alrendszert, mely elısegíti a határırizeti
feladatok hatékony végrehajtását, és egyben megfelel a SIS követelményeknek, illetve
meghatározó része lesz a magyar NSIS-nek. Ennek megfelelıen PHARE programok176
keretében nagy mennyiségő, ún. végeszköz177 került a Határırség tulajdonába, majd a tíz
határır igazgatóságból haton korszerő informatikai hálózat is kiépült. A kimaradt négy
igazgatóság hálózati rendszere jelen mő írásával egyidıben Határırségi és központi
költségvetésbıl finanszírozva készül. 2002 elejére egy korszerő, honi és a nemzetközi
rendszerekkel kompatibilis informatikai rendszer zömével már rendelkezik a Határırség, de
a teljes „SIS-kompatibilitáshoz” és az eredményes határrendészeti (határırizeti)
tevékenységhez még további fejlesztések, illetve bıvítések szükségesek. Ugyanis az Uniós
programok szinte kizárólag a leendı külsı határra koncentrálódtak, így a többi
határszakaszokon is végre kell hajtani a szükséges fejlesztéseket, az ún. végeszközök
mennyisége a jelenlegi létszámhoz elegendı, de az EU elvárások szerinti létszámhoz már
kevésnek tőnnek, hiányoznak még olyan fontos elemek, mint pl. szünetmentes áramforrás,
a honi és a SIS feladatokhoz illeszkedı határırségi országos és regionális informatikai
központok, hiányzik még a magyar NSIS központ178 is, nem utolsó sorban a mőködtetéshez
szükséges források sem tőnnek biztosítottnak.
Részben az informatikához, részben a rendészettechnikához kapcsolható a
határregisztrációs rendszer, mely nagyban megváltoztatta a határforgalom-ellenırzés
technikai támogatottságát és hatékonyságát is. 1999-2000-ben a jogszabályokkal
összhangban kiépítésre került az okmány- és rendszámleolvasó és nyilvántartó rendszer,
mely valamennyi közúti határátkelıhelyen (557 sáv) és a ferihegyi határátkelıhelyen
telepítésre került, a folyami és a vasúti átkelıhelyeket érintıen a „mobil okmányolvasó”
rendszer a dolgozat írásakor még tesztelés alatt mőködik. Hatékonyságát jól mutatja, hogy
többek között ennek köszönhetıen a körözött személyek és tárgyak felfedése a
nyolcszorosára (1998 évi 479-rıl 2001 évi 3795-re) emelkedett. Negatívuma viszont a
rendszernek, hogy az útlevélkezelık a regisztrációra helyezik a fı figyelmet, így a
személyazonosítás, gyanúokok felfedése némileg hátrébb rangsorolódott az ellenırzési
rendszerben.
A hivatásos illetve a korszerő schengeni gyakorlattal harmonizáló határırizeti
rendszerben rendkívüli jelentısége van a mobilitásnak, ezért is volt olyan fontos, hogy a
Határırség jármőparkja korszerő, a feladatokhoz illı gépjármővekkel legyen ellátva. A
kilencvenes években a jármővek elhasználódtak, mennyiségük töredéke volt a
kívánatosnak, sıt az amortizációs cserék sem kerültek végrehajtásra, forrás hiány miatt.
Mindez jelentıs mértékben nehezítette a határırizeti tevékenységet, sıt az eredményességet
is visszavetette. A belügyi vezetés az orosz államadóság terhére beszerzendı terepjárók
beérkezésében bízva nem nyújtott ilyen irányú támogatást, míg végül – 5 éves várakozást
176

A PHARE programok finanszírozása lényegét tekintve 50-50%-ban magyar költségvetés és EU támogatásból
valósul meg, mivel ezek egy-egy tényleges programot takarnak, így a dolgozatban a források nem kerülnek
elkülönülten feltőntetésre.
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Pl.: 991 db laptop, 296 db munkaállomás, 69 db szervergép, 290 db nyomtató.
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Természetszerőleg ez nem határırségi hanem kormányzati feladat.
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követıen – 2000-ben 883 db Lada Niva gépjármővet vehetett át a Határırség. Az akkori
375 db terepjáró gépjármőhöz képest ez rendkívül nagy elırelépést jelentett. 2001. év
végén mégis kevesebb, mint ezer (997 db) ilyen kategóriájú jármőve volt a Határırségnek,
ez is jelzi, hogy az amortizálódottság nagyon magas mértékő volt, ami az összes
jármőkategóriára igaz, ugyanis az eszközök 55-73%-a már lecserélésre szorult, de nem volt
erre fedezet. Igaz, nem csak erre, hanem a mőködtetésre is szőkösek a források. Ezt jól jelzi
az is, hogy a Niva-k megérkezésével négyszeresére növekvı jármőparkhoz csak 20%-os
üzemanyag költség növekmény járult, ami azt is jelentette, hogy egy-egy szolgálati
gépjármő kevesebb kilométert futhatott, mint elıtte, miközben a korábbi futásteljesítmény
is nagyságrendekkel elmaradt a feladatarányostól, nem is beszélve az uniós gyakorlattól.
Hasonló a helyzet a járırcsoportok és a csoportos határsértık szállítását is biztosító
mikrobuszok vonatkozásában. Ennek megfelelıen a 2002-ben COP program keretében
beszerzésre kerülı, közel hatvan mikrobusz lényegében az amortizációs cserét fedezi. A
speciális jármőveknél, illetve a mobilitásnál feltétlenül meg kell említeni a mobil bevetési
központokat179 és az ún. „Schengen-buszokat180” is, melyek szintén PHARE programok
keretében jutottak a Határırség birtokába 2001-2002-ben. A mobil bevetési központ
lényegében nem más, mint egy mikrobuszba szerelt híradóközpont, mely a határterületen
kívül is (bárhol) képes egy 15-20 km sugarú körben egy lokális híradóhálózatot létrehozni
és mőködtetni, és kapcsolódni a Határırség híradó és informatikai hálózatára, egyben
biztosítani képes a Határırség számára jogosultsággal rendelkezı adattárakkal való
kapcsolatteremtést is. A Schengen-busz lényegében egy speciális ellenırzésre kialakított
mikrobusz, mely az ország egész területérıl képes elérni az elıbb említett adattárakat,
számítástechnikai eszközeivel képes helyben hivatalos eljárások lefolytatását biztosítani,
ezeket dokumentálni, egyben biztosítja okmányellenırzések szakszerő végrehajthatóságát,
a különbözı helyeken megbújt személyek, sugárzó anyagok felfedését, kábítószerek
azonosítását, komplett közúti ellenırzés végrehajtását. A bevetési szervek kialakításához
szükséges szárazföldi mobilitás érdekében határvadász századonként 1-1 csapatszállító
busz beszerzése is tervezett 2002-ben.
A mobilitáshoz tartozik a szárazföldin kívül a vízi mobilitás biztosítása is, különös
tekintettel, hogy hazánk határainak közel harmada vízi határszakasz181. Ennek megfelelıen
az illegális migrációs mozgások kezelhetısége, illetve az EU elvárások teljesítése
érdekében a korábbi járırhajó állomány közel duplájára emelkedett182 2001-2002-ben,
illetve a meglévı kishajó állomány zöme korszerő navigációs berendezésekkel lett
felszerelve, így éjszaka és rossz látási viszonyok között is biztosítják a járırözési
képességet. Egyben új kategóriájú (III. kat. 10 m hosszú) hajókkal biztonságosan
ellenırizhetıvé válnak a schengeni külsı határként és nemzetközi vízként funkcionáló
dunai határszakaszok, oly módon, hogy akár menet közbeni ellenırzést is végrelehessen
hajtani.
Nem kerülhetı meg a légi mobilitás kérdése sem. A Határırség a dolgozat írásának
idıpontjában nem rendelkezik légi jármővel, pedig az uniós és más rendvédelmi szervek
tapasztalatai igazolják, hogy a XXI. században a jogsértık elleni hatékony fellépés már
elképzelhetetlen a légi mobilitás biztosítása nélkül. A kellı hatékonyság érdekében már a
179

Ebbıl 13-al rendelkezett a Határırség 2001 végén.
2002 február végén 26 db-al rendelkezett a Határırség.
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A 2242 km-bıl 735 km.
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rendszerváltásig is alkalmazott a Határırség helikoptereket, oly módon, hogy a honvédség
biztosította az eszközöket és a szükséges állományt is, ezek a fı migrációs irányokba
kitelepülten készenlétben álltak, és határırségi igények szerint kerültek alkalmazásra. Ez a
szisztéma a rendszerváltással megszőnt. Az igények kielégítése érdekében a Határırség
vezetése megállapodást kötött a Rendırség illetékes vezetıivel, hogy pilóta és szerelıi
állományt183 a Határırség vesz fel, és biztosítja a rendırség – állomány nélkül
kihasználatlan – helikoptereihez, így ezen eszközöket mindkét szerv megosztva
alkalmazhatja a jövıben. Ez várhatóan 2002. év végétıl valósul meg.
A mobilitáson kívül a másik legfontosabb technikai fejlesztési terület a felderítést
érinti. Ide tartoznak az okmányhamisítás felderítését elısegítı eszközök. A Határırség
határátkelıhelyei már korábban is rendelkezettek nagyítókkal, sztereómikroszkópokkal,
UV lámpákkal, de ezek nem voltak elégségesek a jogsértık, fıleg az egyre szervezettebb
nemzetközi bőnözık által alkalmazott hamisítások felfedésére, valamint az
okmányvédelem fejlıdésének követésére, így korszerőbb eszközök beszerzése vált
szükségessé (asztali okmányvizsgáló, kézi okmányvizsgáló, sztereómikroszkóp,
okmányolvasóból, stb.). Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar Határırség – a migrációs
mozgás arányaihoz és szervezetéhez képest – nagyságrendekkel több okmányhamisítást
derít fel, mint más országok határırizeti szervei.
Szintén elsısorban a határforgalom-ellenırzés hatékonyságát hivatott elısegíteni a
különbözı helyeken (pl. személygépkocsiban, leplombált kamionban, vasúti kocsi
tetıterében) megbújt személyek és elrejtett áruk felderítését támogató eszközök. Ezen
eszközökkel az Uniós csatlakozásra való felkészülésig a Határırség szinte nem rendelkezett
(kivéve alvázvizsgáló tükör), így ezek beszerzésére is lépéseket kellett tenni (CO mérı,
endoszkóp, kézi sugárzásmérı, kézi fémkeresı, kábítószer azonosító készlet, stb.). Operatív
információk alapján kijelenthetı, hogy ezen eszközök alkalmazásának egyértelmően terelı
hatása is van, vagyis a szervezett jogsértık a korábbitól eltérı, más átkelıhelyeket,
határszakaszokat választanak, mely nem egy esetben azt is jelenti, hogy inkább nem
Magyarországon keresztül kívánják a nyugat-európai államokba juttatni az illegális migráns
csoportokat, a nagyobb lebukás veszélye miatt. Ezen kívül a határátkelıhelyek technikai
fejlesztése azzal is járt, hogy a jogsértık még inkább a zöldhatárra „terelıdtek.”
A felderítés egyik legnagyobb problematikája az éjszaka, illetve rossz látási
viszonyok közötti vizuális felderítés. A Határırség ezen képességeinek javítása érdekében a
kilencvenes évek elsı felében viszonylag nagy mennyiségben – orosz államadósság terhére
– jutott éjjellátó eszközökhöz (BN-1 és BN-2). Ezek felderítési távolsága viszont igen
szőkös (100-200 m), így a hatékonyság érdekében újabb, korszerőbb eszközök beszerzése
vált szükségessé, melynek forrásai szintén csak a csatlakozásra való felkészülés keretein
belül teremtıdtek meg (BIG-35, LUNOS-1). Ugyancsak a PHARE támogatások
segítségével kezdte meg a Határırség a „hıkamera programját” (2000-2003). Ennek
keretében komplex hıkamerás felderítı rendszer kiépítése kezdıdött meg, melynek elemei
a mobil hıkamerás gépjármő184, az irányító gépjármő, az elfogó egység, valamint a stabil
telepítéső hıkamerák és kézi hıkamerák, de a komplex határırizeti rendszer részét képezik
a lépés és mozgásérzékelık, radarok is, melyek alkalmazásáról a zöldhatár-ırizeti rendszer
alfejezetben térünk ki. Ezen rendszer lehetıvé teszi, hogy a terepviszonyok figyelembe
183

A Honvédség éppen leépítés alatt álló személyzetébıl.
A tanulmány készítésének idején 19 db hıkamerás gépjármővel rendelkezett a Határırség, melybıl várhatóan
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vételével, több kilométeres térséget ellenırzés alatt tartson viszonylag kis létszámmal a
Határırség, anélkül, hogy ezen tevékenységét más illetéktelen felfedné, illetve, hogy ezen
tevékenysége akadályozná vagy zavarná a jogkövetı állampolgárok tevékenységét. A
rendszer olyan high-tech eszközökkel van felszerelve, melyek a rendszer képességeit az EU
gyakorlat fölé emelik, mivel egy rendszerbe foglalt GPS, digitális térkép, lézertávmérı és
korszerő adat és beszéd kommunikációs rendszere is van. Már a kezdeti stádiumban is
sikeres elfogások, felderítések mutatták a korszerő eszközök hatékonyságát, melyek ezen
kívül – a határforgalom-ellenırzésben használt eszközökhöz hasonlóan – terelı hatást is
kifejtek.
A fentieken túl a határır felderítı szervek tevékenységének támogatására – a
jogszabályokkal összhangban – operatív (fedett mőveletek) tevékenységet biztosító híradó
és optikai berendezések, valamint jármővek is beszerzésre kerültek.
A rendészeti feladatokhoz illı felszerelés és eszközök rendszeresítése és
alkalmazása is megkerülhetetlen az eredményes rendészeti munka érdekében. Ennek
megfelelıen az alapvetı eszközökkel (bilincs, gumibot, könnygázszóró spray, stb.)
rendszeresítése és alkalmazása a hivatásos határırizeti rendszerre való áttéréssel együtt
folyamatosan megtörtént, de a létszámarányos mennyiség beszerzésére nem volt mód,
illetve ezek nem egyszer elavulttá váltak, illetve a nemzetközi és hazai jogszabályok és
normatívák a kiváltásukat185 írták elı. A fegyverzetbıl különösen a maroklıfegyver (PA63) kiváltása vált idıszerővé, de forrás hiányában erre nem került sor. Az állomány
védelme vonatkozásában viszont jelentıs elırelépés volt 1997-1998-ban – orosz
államadóság terhére – beszerzett lövedékálló mellény, melyet éppen idejében kapott meg az
állomány, mivel az utóbbi idıben a bőnelkövetık egyre erıszakosabbá váltak, oly
mértékig, hogy több esetben a járır elleni fegyverhasználatra is sor került. A katonai
jelleget elhagyó, korszerő, a rendészeti tevékenységet támogató új rendészeti felszerelések
beszerzésére végül is csak 2001-2002-ben kerülhetett sor korszerő járırfelszerelés
beszerzésére (szolgálati öv, patent és mőanyag bilincsek, gumibot, járırlámpa, kézi
reflektor, könnyfakasztó sprayk, járırtáska, kézi hangosbeszélı, speciális sisak).
A rendészettechnika keretében 2001-ben beszerzésre került megkülönböztetı jelzés,
mellyel lényegét tekintve valamennyi szolgálati jármő ilyen jellegő igénye kielégíthetıvé
vált. A 412 készlet (különbözı típusú) útzár optimális feltételeket biztosít a Határırség
ilyen irányú tevékenységeihez. A hıkamerás rendszer kiegészítésére speciális infra,
szeizmikus és mágneses érzékkelıkkel rendelkezı ún. lépésérzékelık is beszerzésre
kerültek 2002-ben. 2002-ben épül ki a leendı külsı határ valamennyi határırizeti
kirendeltségén és igazgatóságán a GPS rendszer, mely közel háromszáz szolgálati gépjármő
egyidejő helyzet meghatározását, illetve figyelemmel kísérését és kommunikációs
kapcsolattartását teszi lehetıvé. Ez is része a (stabil) bevetési központok (bevetésirányítás)
rendszerének, melynek kialakításához még hozzájárul a korszerő informatikai és
híradástechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése is.
A technikai fejlesztés területén elmondható, hogy ezen a területre kevésbé hatottak a
migrációs tendenciák, hanem szinte kizárólagosan a Unióhoz való csatlakozásból eredı, a
közösségi elvárásoknak való megfelelés „kényszere” miatti fejlesztések domináltak,
melyek az amortizációs cserék elmaradása ellenére is jelentıs technikai
színvonalemelkedést hoztak, de annak érdekében, hogy hosszabb távon is kellı színvonalú
technikai támogatásban részesüljön a határırizeti tevékenység, elengedhetetlen az
185
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amortizációs cserék végrehajtása, de még inkább a mőködéshez szükséges többletforrások
biztosítása.
Összegzés
A magyar Határırség az elmúlt tíz év alatt folyamatosan vált egy korszerő, a
rendészeti feladatait hatékonyan ellátni képes szervezetté, kialakult a jogszabályi háttere,
átalakult a szervezete, létszámviszonyai és belsı struktúrája a migrációs és az Uniós
kihívásokhoz igazodva alakult. A határırképzés intézményei és tartalma a mindenkori
igényekhez igyekezett alkalmazkodni.
A határırizet hatékonyságát jelentıs mértékben növelni képes technikai fejlesztés
történt az elmúlt években, melyet tovább kell folytatni. Az amortizációs csere, illetve a
mőködési költség feladatarányos megvalósításának elmaradása azzal a veszéllyel fenyeget
– ha nem történik változás a kialakult tendenciákban –, hogy az átalakulások, fejlesztések
ellenére is néhány éven belül (a csatalakozás ideje táján) nagyságrendekkel visszaeshet a
határırizet eredményessége, és ezáltal az ország és a régió, valamint az EU ezirányú
biztonsági érdekei jelentıs mértékben sérülhetnek.
Megállapítható, hogy a magyar Határırség jelentıs lépéseket tett már annak
érdekében, hogy mind a migráció változásaiból eredı, mind a csatlakozási kihívásokból
eredeztethetı követelményeknek egyaránt megfelelni képes szervezet és határırizeti
rendszer alakuljon ki illetve mőködjön. Véleményemet erısítik a különbözı hazai és
nemzetközi szervezetek és szakértık értékelései186 is.
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