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RENDİRSÉGI ELJÁRÁS MINT AZ EU BELBIZTONSÁGI RÉSZE 

 
A biztonság úgy is jellemezhetı mint egy csoportos intézkedési rendszer az emberi 

fejlıdés és védelem érdekében. Ezért a biztonság egy olyan fogalom, amely magába zárja, 
és egybeköti az összes tulajdonságot (pl. külsı, belsı, ekológiai, kibernetikai stb.), amely a 
biztonság egyes formáival összefüggésbe hozható.197 Ezek közül az általánosan elfogadott 
felosztásként a külsı és a belsı dimenzió említendı: a külsı biztonság, a külsı veszély 
elleni védelmet feltételezi, míg a belbiztonság jellemzıi a rendszer belsejében – mint 
válsághelyzet – merülnek fel. Más szavakkal kifejezve, a külsı biztonság kiküszöböli a 
külsı veszélyt egy adott állam szubjektív részérıl, míg a belsı biztonság olyan védelem, 
amely kifejezi a fenyegetı veszély kiküszöbélését ennek szubjektív belsejébıl. 

Az Európai Unió belbiztonsági konceptusa úgy értelmezhetı, mint egy teljes 
szélessávú koncepció, amely magában foglal számos ágazatot a felmerülı veszélyek 
megoldása céljából. Közvetlen hatással vannak a napi életre, az emberek jólétére. Az EU 
lakosai védelmére a belbiztonság elkerülhetetlen az egyes szervezetek, a határırség az 
igazságügyi és egyéb hatóságok szoros kapcsolatának és együttmőködésének 
felhasználásával. A napjainkban fellépı kockázatok körébe fıleg a terrorizmus, a szervezett 
bőnözés, a drogkereskedelem, a számítógépes bőnözés, a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia, a gazdasági bőncselekmények és a korrupció, 
valamint a fegyvercsempészet tartoznak. Minthogy e deliktumok elkövetıi gyorsan 
alkalmazkodnak a tudomány és a technológia változásaihoz, az ellenük való küzdelem során 
újabb és újabb megoldásokra van szükség. Összhangban az Európai Közösség 
követelményeivel, amelyek a tagállamok rendıri gyakorlatában is kifejezésre jutnak, 
kifejthetjük azt a nézetet, hogy idejében kell felismerni a hiányosságokat és 
ellentmondásokat, és meg kell találni a megoldásokat.  

Ha a rendırségi eljárások rendszerét áttekintjük, további alrendszerek is 
kialakíthatók. Ilyen lehet például az a rendırségi eljárás, amelynek szisztematikai elemei 
közt gyakorta jelezzük a bünızés elleni rendıri aktusokat (hírszerzési, operatív nyomozói 
lépéseket stb.) amelyek tudatosan realizálódnak bizonyos objektumok, események 
beigazolása ügyében.198 Ezeknek az eljárásoknak a formáit elsısorban az ügyek speciális 
vagy specifikus különlegessége indokolja. 

Az említett eljárások alapján lehet elkülöníteni a taktikai rendırségi eljárást, 
amelyet struktúrálisan oszthatunk olyan szubszisztémákba mint rendırségi büntetıeljárás, 
avagy rendırségi adminisztrációs eljárás. A mostani állapotokban ezek az eljárások 
fordulnak elı leggyakrabban a rendırség munkájában. A rendırségi eljárások fı irányelvei 
relatíve autonóm módon vezetnek olyan lépésekhez mint:  
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1. konkrét, célirányos lépésegyveleg, amelyek arra adnak választ, hogy miért kell 
rendırségi eljárást lefolytatni, azok milyen célt követnek; 

2. a lehetséges társadalomellenes lépések felulvizsgálata, amelyek arra felelnek, hogy 
mit akarnak a rendırségi tevékenységgel elérni; valamint 

3. azok a jogi alapelvek – mint a legalitás és az officialitás – amelyek azt mutatják 
meg, hogy ki, hogyan, mikor, hol és miképp realizálhatja az eljárást.199 
 
A rendırségi folyamatok tartalmát alkotja a konkrét tevékenység – az intézkedés és 

a feladat teljesítése. A rendırségi eljárás így egy állami, kompetens szervekkel realizált 
intézkedések sorozata, a rendırségi felismerés, a feltárás az igazságtétel útjára vezetése 
céljából. Az említett szubszisztéma eljárásokat négy pontban lehet jellemezni:  

− a realizálásuk folyamata fıleg a szociális védelemmel vannak kapcsolatban, 
− tudatosan arra öszpontosulnak, hogy a büntteıjogilag releváns cselekményeket 

feltárják, 
− végeredményben célja a büntetıeljárás elérése, amelyeket 
−  külön törvények és rendeletek szabályozzák. 

 
A rendırségi tevékenységgel kapcsolatban kell említeni az egyes eljárásokat, 

amelyek az elkövetett bőncselekményre reagáló – gyakran titkolt – tevékenységeket, 
intézkedéseket jelentik. Relatív autonómiát élvezhet az operatív kognitív tevékenység 
(OKT) a rendırségi eljárások rendszerében. Ilyen például a rendırségi gyakorlatból ismert 
büntetıeljárásokban lefolytatott nyomozás és vizsgálat. Az OKT eljárásnál továbbá léteznek 
kivételes esetek is, amikor a bőnelkövetés eseményei a jelenidıben is még folyhatnak. Ez az 
elkövetési magatartás elıkészületét követı befejezése során lehetséges, avagy egyes 
bőnözıi csoportok felderítésénél, avagy operatív ellenırzések tekintetében (elıre 
kiválasztott személyekre, csoportokra vagy a bőncselekménybıl származó produktumok 
továbbadasánál).  

Az OKT végrehajtási folyamat által egy új dimenzióróĺ beszélhetunk a bőnözés 
ellenırzése területén. Az adott helyzet a tervezett, az elıkészítet bőncselekedet 
semlegesítésnél, a bőnızıi (szervezett, terrorista vagy radikális) csoportok bomlasztásánal, 
kiválasztot objektum feletti operatív megfigyelés által következik be. Az operatív 
nyomozási tevékenység végrehajtásánál ez egy új dimenzió a bőnözés ellenırzése terén. Ez 
a tevékenység nem csak az egyéni bőncelekmények felderítését és nyomozását segíti, 
hanem a rendırség figyelmét is felhívja gyanús személyekre. 

Az Európai Unió belsı biztonsága számos horizontális és vertikális dimenzióval 
rendelkezı intézkedést foglal magában. A belsı biztonság horizontális dimenziói az 
összetett globális környezetben való elérése miatt szükségessé teszi a bőnüldözıi és a 
határigazgatási hatóságok bevonását. Egyik feltétele az igazságügyi együttmőködés 
teljesítése. A belsı biztonság vertikális dimenziója a nemzetközi együttmőködés, az uniós 
szintő biztonságpolitikák és kezdeményezések, a tagállamok regionális együttmőködése, 
valamint a tagállamok saját országos, regionális és helyi politikái. 

A rendıri intézkedés egy szintetikus fogalom, amely a rendırség és szervezetei 
aktivitásait osszefoglalja. Ezeket úgy lehet tekinteni, mint olyan kategóriák, amelyek az 
egyéni különleges módszereket tartalmazza egy adott cél elérése érdekében. A rendıri 
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intézkedések mint mőveletek jelentkeznek az EU belsı biztonsági rendszerében. Ezek az 
európai letartóztatási parancs, a tagállamok közti együttmőködés, közös operációk 
szervezése és a szoros együttmőködés a nemzetkozi események bisztosításánál, belértve a 
jelentıs sportversenyeket.200 A rendori itézkedés hatékonyságáhaz hozzájárul a határokon 
átnyúló operatív koordináció a határokon átnyúló bőnözés elleni harcban (közös 
kapcsolattartó pontok, összekötı tisztviselık kiküldésé), és a Schengeni rendırségi 
együttmőködés formái konkrét realizációja. (határon átnyúló megfigyelés, kovetés, 
ellenırzött szállítás és más).201 A határokon átnyúló koordináción belül, lényeges része is a 
rendori adatbázis kialakítása és kihasználása mint a Schengeni Információs Rendszer.  

Az Európai Unión belül több ügynökségek, intézmények és szervek felelısek a 
rendıri intézkedésekért. Különösen az EUROPOL (Európai Rendırségi Hivatal), amelynek 
fı feladata, hogy információkat győjtsön és továbbítson, valamint hogy megkönnyítse a 
bőnüldözı hatóságoknak bőnözés elleni küzdelmét. A FRONTEX a külsı határokon 
folytatott operatív együttmőködést vezeti. Szintén sor került a terrorizmusellenes 
koordinátor poszt létrehozására is.  
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