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A rendszerváltozástól kezdıdıen a határırség többlépcsıs, jelentıs szervezeti

átalakításon ment keresztül, amelyben célként az európai uniós és a teljes jogú schengeni

tagságunkra történı felkészülés is megjelent. A határırség és a rendırség kapcsolata soha

nem nélkülözte az együttmőködést. Már 2000-tıl jelentıs elıkészületi munkálatok folytak a

két szervezet összevonásara.

Az alkotmány 2005. évi módosítása a határırség életében alapvetı fontosságú volt,

amely korábbi kettıs jogállást szüntetett meg, ugyanis fegyveres erı és rendvédelmi szerv

helyett már csak rendvédelmi szervként jelenik meg.

Magyarország az államot és a közigazgatást érintı átfogó reform kapcsán jelentıs

társadalmi, gazdasági és politikai átalakulás elıtt áll, melynek szerves része a rendırség és a

határırség szervezeti integrációja. Az integrációt alapvetıen az Európai Unió tagállamai

között megvalósuló schengeni együttmőködés indokolja. A személyforgalom belsı

határokon történı ellenırzését megszüntetı együttmőködési forma egyre szélesebb

jogosítványokat biztosít a tagállamok hatóságai számára a határon átnyúló bőnözés vagy az

illegális bevándorlás elleni hatékonyabb uniós fellépés érdekében.

Ahhoz, hogy hazánk schengeni térséghez való csatlakozása sikeres legyen,

nagyarányú szervezeti, hatásköri és jogszabályi változásokra van szükség.

2008. január 1-jétıl alapvetıen megváltozik az államhatár rendjével kapcsolatos

állami feladatok minısége, a szervezeti struktúra. A szervezeti változások végrehajtásához

azonban szükséges a rendırség és a határırség integrációja. Ehhez ki kell egészíteni a

rendırség alkotmányban meghatározott alapvetı feladatkörét az államhatár rendjének

védelmével.

A schengeni tagság eredményeként a határrendészeti feladatok olyan mértékben

átalakulnak, hogy azokat a rendırség és a határırség integrációjával megvalósuló egységes

szervezetben indokolt ellátni, amely megfelelı hatékonyságot biztosíthat.

A teljes jogú schengeni tagságra történı felkészülés hosszú évek tervszerő,

célirányos tevékenységét jelenti, amely a személyi állomány, a technikai és a technológiai

fejlesztés hármas egységeként jelenik meg, jelentıs európai uniós források felhasználásával.

A cél az, hogy az integráció a legkedvezıbb feltételeket biztosítsa valamennyi szolgálati ág



számára, s olyan integrációs modell jöjjön létre, amely megfelelı mozgásteret biztosít a

feladatok hatékony végrehajtásához.

A Pécsi Határır Tudományos Közlemények jelen VII. száma is bizonyítja, hogy az

elméleti felkészülés olyan biztos háttért ad, mely a célba vett integrációt minden bizonnyal

sikerrel viszi majd.
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