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BBA-2.2.2-2015-00002 Pajzs 2016 NNI IMEO 2016.07.01 2019.08.31

Az illegális migráció egyik markáns szegmenseként megjelenő embercsempész bűnszervezetek elleni 

hatékony eszköze a határrendészeti és

bűnügyi szolgálati ágak közötti szoros együttműködés, melyhez megfelelő telekommunikációs eszközök, 

elemzői képességek kellenek. A projekt

ezen informatikai és technikai eszközök beszerzését célozza meg.

BBA-2.6.5-2015-00003 Országút 2016 NNI IMEO 2016.03.01 2018.12.31

A projekt célja olyan járműeszközök beszerzése, amelyek felhasználása lehetővé teszi az 

embercsempészések megakadályozását, a helyzeti adatokra történő gyors reagálást, a saját erős figyelések 

dekonspiráció mentes végrehajtását, az elkövetők szükség

szerinti folyamatos – akár hosszabb távú tartós figyelését, követését - valamint elfogását.

A projekt keretében beszerzésre került 11 db személygépjármű. 1 db 

terepjáró ileltve 2 db motorkerékpár.

BBA-5.1.2-2015-00002
KR NNI FF PBEO műveleti 

kapacitás bővítése

NNI Pénz és 

Bankkártya Hamisítás 

Elleni Osztály

2016.03.01 2020.02.28
A bankkártya-hamisítási és az ehhez kapcsolódó cyber bűncselekmények felderítési hatékonyságának 

növelése, az erre szakosodott NNI egység

műveleti kapacitásainak és reagáló képességének fejlesztése.

BBA-5.1.2-2015-00003

CROSSBORDER 2014-2016, a 

határon átnyúló műveleti 

kapacitás fejlesztése 

KSZI Nemzetközi 

Műveletek Alosztály
2016.03.01 2019.08.31

A projekt célja a határon átnyúló műveleti kapacitás és reagáló képesség fejlesztése a nemzeti szinten 

releváns EMPACT prioritásterületeket

érintően a Készenléti Rendőrség szervezeti egységeinél.

BBA-5.1.2-2015-00004

Támogatások az 

emberkereskedelem elleni 

küzdelem kapacitásinak 

növelésére - TEKKNO

NNI 

Emberkereskedelem 

Elleni Alosztály

2016.03.01 2020.02.28

A projekt általános célja a jelenleg fennálló hiányosságok pótlása a szakmai felkészültség, a nyelvtudásbeli 

akadályok, valamint a nyomozáshoz szükséges fizikai támogatások

vonatkozásában. Hosszú távú cél Magyarország pozitívabb nemzetközi megítélése az eredményesen 

felderített ügyek számának növelése révén, továbbá a nyilvánosságra hozott nyomozások által a jelenség 

visszaszorítása, az áldozatok számának csökkentése. Rövid távú cél az operatív helyzet feltérképezése, a 

legfertőzöttebb területek lokalizálása a jelenség pontos ismerete érdekében; a jelenleg folyamatban lévő 

nyomozások projekt révén elnyert eszközök útján való felgyorsítása, bizonyítékok mielőbbi beszerzése, 

újabb nyomozások indikálása.

BBA-5.1.2-2015-00005
Műveleti kapacitás fejlesztés 

az illegális migráció ellen
NNI IMEO 2016.03.01 2020.02.28

A csúcstechnológiát alkalmazó, határokon átnyúló szervezett embercsempész csoportok elleni hatékony 

fellépés érdekében szükséges az ugyanilyen/vagy fejlettebb tudású technikai eszközök és szoftverek, 

valamint felszerelések beszerzése, fenntartása és alkalmazása. A nemzetközi együttműködésben a taktikai 

és stratégiai elemző-értékelő munka fejlesztése, a korai figyelmeztetések folyamatos küldése az 

embercsempés

bűnszervezetek azonosítása, felszámolása továbbá a rugalmasan változó módszereik mielőbbi felderítése és 

a válaszlépések kidolgozása

BBA-5.1.2-2015-00006

Műveleti kapacitás fejlesztés a 

nemzetközi kábítószer 

bűnözés elleni fellépés 

érdekében

NNI Kábítószerbűnözés 

Elleni Osztály
2016.03.01 2019.04.30

A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály műveleti célú 

eszközparkjának fejlesztése a gyors reagáló képesség növelése érdekében, különös tekintettel a határon 

átnyúló szervezett kábítószer bűnözés vonatkozásában az EMPACT prioritások alapján.

A projekt eredményeként gépjárművek és egyéb 

technikai/informatikai eszközök kerültek beszerzése.

BBA-5.1.2-2015-00007

Kapacitásfejlesztés 

kiberbűnözés ellen küzdő 

rendvédelmi egységnél

NNI Kiberbűnözés 

Elleni Főosztály
2015.09.01 2020.02.28

A projekt célja a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemből 

fakadó feladatainak nemzetközi szinten is megfelelő ellátása érdekében az osztály speciális felderítési, 

nyomozati, IT technikai és forenzikus eszközparkjának

fejlesztése, valamint speciálisan felszerelt gépjárművek beszerzése.

BBA-5.1.4-2015-00001

Vagyon-visszaszerzés a 

szervezett bűnözés elleni harc 

jegyében

NNI VVH 2016.03.01 2019.08.31

A műveleti kapacitás és képességek fejlesztése a szervezett bűnözés hatékonyabb üldözése, az ezzel 

párhuzamosan megindítandó pénzügyi nyomozások, valamint a bűnös vagyon egyre nagyobb hányadának 

feltalálása érdekében szükséges. Ennek elengedhetetlen feltétele a

 technikai felszerelések beszerzése és továbbfejlesztése.

BBA-5.1.2/2-16-2016-00002

Műveleti irányítás javítása az 

illegális migráció elleni 

harcban

NNI IMEO 2017.03.01 2019.12.31

A szakterület jelenleg nem rendelkezik műveletirányítási központ kialakítására alkalmas gépjárművel, ezáltal 

az embercsempészek és illegális migráció elleni tevékenységek összehangolt végrehajtásának, 

információcseréjének hatékonysága csökken és reagálási ideje nő. A tevékenységek hatékonyabbá tétele 

érdekében egy erre a célra alkalmas mikrobusz beszerzése a projekt célja.

BBA-5.1.2/2-16-2016-00003

Fejvadász projekt, a 

célkörözési műveleti 

kapacitás fejlesztése

NNI Célkörözési 

Alosztály
2017.04.01 2019.06.30

A projekt alapvető célja a KR NNI Célkörözési Alosztály – melynek feladata a súlyos, szervezett, határon 

átnyúló bűncselekmények (egyebek mellett: embercsempészet, emberkereskedelem, kábítószer-

kereskedelem, vagyon elleni szervezett bűncselekmények) szökésben lévő, jellemzően külföldön bujkáló 

elkövetőinek felkutatása és elfogása – működési hatékonyságának megnövelése.

BBA-5.1.2/6-2018-00006 VADER
NNI Kiberbűnözés 

Elleni Főosztály
TSZ előkészítés alatt

A projekt célja a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály és alegységei speciális felderítési, nyomozati, IT 

technikai és forenzikus eszközparkjának, informatikai rendszereinek, valamint szoftverállományának 

fejlesztése, a főosztály nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemből fakadó feladatainak megfelelő 

ellátása érdekében.

BBA-5.1.2/6-2018-00007 Védőbástya - 2018

NNI Nemzetközi 

Bűnözés Elleni 

Főosztály

2019.06.01 2020.10.31

A projekttel elérni kívánt cél a bűnszervezetek, szervezett bűnözői csoportok felszámolása, bomlasztása, a 

bűnüldözési célok megvalósítása. A kívánt eszközök rendelkezésre állása esetén a leplezett eszközök 

alkalmazása eredményesebben, gyorsabban, hatékonyabban

hajthatóak végre, amelyek számának növekedése a felderített bűncselekmények számát emelik.

BBA-5.2.1/3-2017-00003 

Magyar rendőrségi 

hospitációs program az 

Europolnál (Hága)

NEBEK 45 866 972 Ft 2018.04.01 2020.06.30

A projekt célja rendészeti szakemberek 3 hónapos hospitációinak biztosítása Hágában az Europol Magyar 

Összekötő Irodánál a szervezett és határon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelem hatékonyabbá tétele 

érdekében. A főbb tevékenységek között szerepel a szakemberek kiválasztása, a kiutazások előkészítése és 

lebonyolítása. A közvetlen célcsoport a hazai bűnüldöző szervek munkatársai, összesen 16 fő. A projekt 

teljes mértékben illeszkedik a BBA Nemzeti Programjában tervezett célok eléréséhez, mivel rövid távú 

EUROPOL tapasztalatcsere programon keresztül lehetővé válik hazánk aktívabb részvétele a nemzetközi 

információcsere területén.

BBA 5.2.1/3-2017-00006      

A Magyarországi Környezeti 

Biztonsági Munkacsoport 

megalapítása

NNI 9 254 751 Ft 2018.03.01 2019.12.31

A világszinten prioritásként kezelt, szervezett bűnözöi körök által elkövetett környezetkárosító  

cselekményekkel szembeni hatékonyabb  hatósági fellépés irányába szükséges a rendőrség erre a feladatra 

kijelölt szervének - többek között - a képzettség, 

a tapasztalatszínt és az együttműködési hajlandóság

területén előremutató intézkedéseket hozni.



BBA 5.2.1/3-2017-00007               

A kiberbűnözés ellen küzdő 

egységek nemzetközi 

tapasztalatcseréken történő 

részvétele

NNI 20 210 060 Ft 2018.05.01 2020.02.28

A projekt célja a kiberbűnözés ellen küzdő, illetve az információtechnológiai forenzikus feladatokat ellátó 

rendvédelmi egységek releváns külföldi országok hatóságaival, uniós és egyéb releváns ügynökségekkel 

történő együttműködésének fejlesztése, illetve szakértői ismereteinek bővítése, és a szakmai kapcsolatok 

fejlesztése kiutazásokon keresztül.

BBA-5.2.1/3-2017-00009 

CROSSBORDER 

Együttműködési Program 

2017-2020

KSZI 21 423 867 Ft 2018.01.01 2019.12.31
A KR NMA bűnügyi szakterület humán kapacitásának fejlesztése az operatív, felderítői feladatok 

hatékonyabb, nemzetközi műveletekben való ellátása, továbbá külföldi partnerszervezetek módszereinek 

megismerése. Közvetlen információcsere az eredményes határon átnyúló műveletek végrehajtásához.

BBA 5.2.1/3-2017-00011      

Közvetlen együttműködés 

fokozása a kábítószer 

bűnözés elleni fellépésben

NNI 11 727 361 Ft 2018.03.01 2019.08.31

A projekt célja  a közvetlen információcserét és  operatív

 együttműködést lehetővé tevőszemélyes kapcsolatfelvétel 

olyan országokkal, melyek Magyarországgal  együtt érintettek  

a különböző  típusú kábítószerek kereskedelmében.

BBA-5.3.3-2015-00004

Kiberbűnözés elleni 

bűnüldözési, illetve 

multidiszciplináris képzések

NNI 48 570 028 Ft 2016.04.01 2019.08.31
A projekt célja a kiberbűnözés ellen küzdő egységek nemzetközi

szervezett bűnözés elleni küzdelemből fakadó feladatainak nemzetközi színten is megfelelő ellátása 

érdekében történő bűnüldözési és multidiszciplináris képességeinek feljesztése képzéseken keresztül.

BBA 5.3.3/3-2017-00007               

A kiberbűnözés ellen küzdő 

egységek multidiszciplináris 

képességeinek fejlesztése

NNI 62 107 126 Ft 2018.05.01 2019.09.30

 A projekt célja a kiberbűnözés ellen küzdő egységek, 

elletve az információ-technológiai forenzikus feladatokat 

ellátó egységek nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemből

fakadó feladatainak nemzetközi szinten is megfelelő

ellátása érdekében történő multidiszciplináris képességeinek 

fejlesztése képzéseken keresztül.

BBA-5.1.2/6-2018-00009
CROSSBORDER HORIZONTAL 

2018
KSZI-NEBEK 2019.05.01 2021.01.31

A KR KSZI és a NEBEK BEI műveleti kapacitásainak fejlesztése a nemzetközi műveletekkel összefüggésben. 

Speciális eszközök beszerzése, melyek a Konzorciumi tagok részére a fedett műveletek és nyomozók 

széleskörű alkalmazásához szükségesek a jobb eredmények elésére céljából.

BBA-5.1.2/6-2018-00010

Eszközfejlesztés a környezeti 

bűnözés elleni fellépés 

területén

NNI 46 130 573 Ft 2019.05.15 2021.01.31

A világszinten prioritásként kezelt, a szervezett bűnüldözői körök által elkövetett környezetkárosító 

cselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges a rendőrség erre a feladatra kijelölt 

egységének eszközpartjának fejlesztése.

BBA-5.2.3/6-2018-00001

A rendőrség nemzetközi 

bűnügyi adat-, és 

információcsere informatikai 

továbbfejlesztése

NEBEK 8 856 152 Ft 2019.05.01 2020.06.30 A projektben a rendőrség nemzetközi bűnügyi adat-, és információcsere feladatellátásának informatikai 

továbbfejlesztése valósul meg a NEBEK érintett szervezeti egységei gépparkjának korszerűsítése, új SIENA 

végpontok kialakítása révén.

BBA-5.2.1/3-2017-00002

Együttműködés a 

kutyavezetők között, 

szolgálati kutyák kiképzése 

területén-KYNOPOL

ROKK 25 752 282 Ft 100 2018.02.01 2019.08.31

A projekt az Európai Unió szolgálati kutyát alkalmazó rendvédelmi szervei közötti együttműködést és 

tudásmegosztást hivatott támogatni, illetve továbbfejleszteni a Kynopol szakmai hálózat égisze alatt, a 

képzését vagy szakmai irányítását végző személyek szakmai utaztatása, munkaértekezletek, illetve egy 

szakmai-tudományos konferencia révén.

A projekt tevékenységei az alábbiak voltak:

• 2018-ban egy munkaértekezlet, amellyel a projektet megnyitottuk;

• 2019-ben szakmai kiutazások magyar szakemberek részvételével és 

a partnerszervezetek bevonásával, portugál, belga, lengyel, finn, 

horvát kutyavezető-képző és kutya kiképző központoknál;

• öt szakmai vendégfogadás, melyek keretében – különböző 

témakörökben – szimpóziumokat tartottunk a Rendőrségi Oktatási és 

Kiképző Központ Dunakeszi objektumában;

• záróértekezlet a projekt értékelésére, illetve az együttműködés 

folytatása érdekében.

A tevékenységek mindegyike magyar és külföldi szakemberek 

részvételével zajlott, ahol kiváló lehetőség volt a szakmai 

eszmecserére és a bevált gyakorlatok megosztására.

A tevékenységek során több alkalommal bemutatókon keresztül 

demonstráltuk a magyar gyakorlatot, mely bemutatók elismerésre 

késztették a vendégeinket.

A kiutazásaink során betekintést nyertünk az adott rendvédelmi szerv 

kutyavezető-képzésébe, kutyakiképzésébe, szervezeti struktúrájába, 

illetőleg alkalmazási rendjébe és gyakorlatába.

A tevékenységek során a résztvevők intenzív párbeszédet és szakmai 

„networkinget” folytattak egymással, melyek a projekt elsődleges 

céljai között szerepeltek.

BBA-5.1.1/6-2018-00001

Részvétel nemzetközi 

emberkereskedelem elleni 

közös bűnüldözési akciókban

NNI

emberkereskedelem
3 572 108 Ft 100 2019.04.01 2020.05.31

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem elleni szakterülete részt kíván venni az 

osztrák társszervekkel folytatott közös bűnüldözési akciókban (10 db), amelyek az emberkereskedelem 

áldozatainak és az elkövetőinek azonosítását és a legjobb gyakorlat cseréjét veszi célba.

BBA-5.1.2/6-2018-00008

A szervezett bűnözés elleni 

integrált fellépés 

képességfejlesztése a KRNNI-

nél

NNI

Felderítő Főosztály

Bűnszervezetek elleni 

Osztály

77 201 128 Ft 100 2019.06.01 2020.12.31

A helyszínen folytatott információgyűjtő tevékenység és a humán hírszerzési kapacitások felhasználásának 

fokozása érdekében a projekt célja az alábbiakban foglalható össze.

Az információgyűjtő tevékenység fokozása érdekében nagy hatótávolságú, szélsőséges körülmények között 

is alkalmazható, alkalmazás során rejtett iránymikrofon beszerzése.

Cél olyan műveleti gépkocsik beszerzése, amelyek rendelkeznek telepített, autonóm üzemelésre képes, 

nagyfelbontású kamerarendszerrel. A beszerzendő műveleti gépkocsiba telepített kamerarendszernek 

működés közben külső szemlélő számára észlelhetetlennek kell lennie, ugyanakkor a dekonspiráció 

elkerülése érdekében szükséges a rendszer távolból történő elérésének és irányításának képessége. Az 

időszerűség biztosítása érdekében szükséges egy nagyteljesítményű személygépkocsi, továbbá egy – a 

megfogalmazott céloknak  megfelelő – tárgyalóbusz beszerzése, melyekbe a kamerarendszer is 

beszerelhető.

Szükséges továbbá – a humán hírszerzési kapacitás kihasználása érdekében –  egy tárgyalóbusz beszerzése, 

amely alkalmas konspirált körülmények közötti találkozók lebonyolítására az ország bármely pontján. A 

tárgyalóbusz alkalmas továbbá a leírt kamerarendszer hordozására és egyéb műveleti tevékenységben 

(figyelés) való részvételre is.



BBA-5.1.4/6-2018-00001

Elemző és műveleti kapacitás 

fejlesztése a párhuzamos 

pénzügyi nyomozások 

elősegítésére

NNI

VVH
85 470 171 Ft 100 2019.05.01

2020.12.31.

Közvetlen cél a Hivatal elemző, és műveleti kapacitásainak bővítése, melyeknek köszönhetően jelentősen 

javulnának a büntetőeljárások (előkészítő eljárások, nyomozások) hatékonyságának, valamint a szervezett 

bűnözői csoportok sikeres felszámolási mutatói, mely végső soron közvetett célként pedig a felderített 

vagyon nagyságának számottevő növekedését eredményezné.

BBA-5.3.3/3-2017-00004

Kompetencia-fejlesztés, 

szakmai képzések 

lebonyolítása

NNI VVH 36 662 085 Ft 100 2018.03.01 2020.06.30

Szakmai képzések lebonyolítása,a célcsoportok továbbra is a nyomozások felügyeletét ellátó VVH-t 

megkereső ügyészek, megyei szakirányítók, vonaltartók, súlyos és szervezett bűnözéssel foglalkozó 

nyomozók. Tapasztalatcserék megszervezése, NAV munkatársainak képzése, az információk, a legjobb 

gyakorlati megoldások közös kialakítása érdekében

Kidolgozott, felülvizsgált képzési tervek, tananyagok, oktatási 

segédanyagok száma : 2 db

Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzési 

program időtartama: 8580 óra

Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzést elvégző 

szakemberek száma: 482 fő

Kidolgozott, felülvizsgált képzési terveket, tananyagokat, oktatási 

segédanyagokat adaptáló szervek, szervezetek száma: 1 db

BBA-5.3.3/3-2017-00009

Kábítószer laboratóriumok 

felismerése és biztonságos 

kezelése

NNI BTFO 27 814 164 Ft 100 2018.04.01 2020.06.30

A projekt célja az illegális pszichoaktív szereket előállító laboratóriumokat felderítő és felszámoló rendőrségi 

állomány elméleti és gyakorlati felkészítése az esetleges vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére, a 

szakterülethez tartozó nemzetközi protokollok átültetése a magyar szakmai és jogi környezetbe, valamint a 

képzésekhez szükséges alapvető eszközök beszerzése. 

Kidolgozott, felülvizsgált képzési tervek, tananyagok, oktatási 

segédanyagok száma: 4 db

Kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem tárgyában tartott képzési 

program időtartama: 12 480 óra

Kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem tárgyában tartott képzést 

elvégző szakemberek száma: 8506 fő

Kidolgozott, felülvizsgált képzési terveket, tananyagokat, oktatási 

segédanyagokat adaptáló szervek, szervezetek száma: 2 fő

BBA-5.3.3/3-2017-00010
Protokoll kidolgozása sugárzó 

anyagokra
NNI BTFO 18 288 171 Ft 100 2018.04.01 2019.09.30

A projekt célja protokoll kidolgozása, oktatása, valamint sugárzás detektálására, speciális körülmények 

között történő bűnügyi helyszínelés szakszerű végrehajtására szolgáló oktatás-technikai eszközök 

beszerzése,a bűncselekmények elkövetése során sugárzó anyaggal szennyezett tárgyak által hordozott 

nyomok, anyagmaradványok sérülésének csökkentése érdekében. 

Kidolgozott, felülvizsgált képzési tervek, tananyagok, oktatási 

segédanyagok száma: 1 db

Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzési 

program időtartama: 2760 óra

Szervezett bűnözés elleni küzdelem tárgyában tartott képzést elvégző 

szakemberek száma: 225 óra

Kidolgozott, felülvizsgált képzési terveket, tananyagokat, oktatási 

segédanyagokat adaptáló szervek, szervezetek száma: 2 db

BBA-5.2.1/6-2018-00001

Szervezett bűnözés elleni 

bűnügyi együttműködés 

fejlesztése a török 

rendvédelmi szerveknél

NNI 21 470 403 Ft 100 2019.01.01 2020.06.30

A projekt célja a nemzetközi szervezett bűnözéshez köthető illegális migráció, kábítószerbűnözés, 

emberkereskedelem, illegális fegyverkereskedelem, kiberbűnözés és környezeti bűnözés ellen küzdő 

szakegységek Törökország releváns hatóságaival történő együttműködésének fejlesztése, szakértői 

ismereteinek bővítése és a szakmai kapcsolatok fejlesztése

Elkészült tanulmányok/jelentések száma: 12 db

Szakértői tapasztalatcseréken résztvevő szakemberek száma: 59 fő

BBA-5.2.1/6-2018-00002

Tapasztalatcsere a 

nemzetközi vagyon-

visszaszerzési együttműködés 

fejlesztése érdekében

NNI VVH 11 998 243 Ft 100 2018.12.01 2020.06.30

A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai szakmai hospitáción vesznek részt az Európai Unió 

különböző országainak vagyonvisszaszerzési hivatalainál /irodáinál (Asset Recovery Office – ARO), a svájci és 

ukrán CARIN irodán, Europol szakegységeinél, az együttműködő országok munkatársai pedig a KR NNI VVH-

nál. 

Elkészült tanulmányok/jelentések száma: 25 db

Szakértői tapasztalatcseréken résztvevő szakemberek száma: 48 fő

BBA-5.1.2/6-2018-00005 

EMPACT prioritású 

bűncselekmény-helyszínen 

dolgozó egységek azonnalos 

technikai támogatása

NNI BTFO 114 333 436 Ft 100 2019.08.01 2020.09.30

A szakpolitikai ciklushoz kapcsolódó súlyos és szervezett bűnözéssel és az EMPACT prioritásokhoz 

kapcsolódó bűncselekmények innovatív eszközökkel és módszerekkel történő helyszíni feladatainak 

ellátása, felderítést és nyomozást végrehajtó egységek támogatása, a bűnügyi helyszínelők részére 

segítségnyújtás.

Beszerzésre kerül 13 db eszköz, az indikátorok megbontva  6 db IT és 

7 db technikai eszköz.A beszerzésre kerülő eszközök a nyomozati 

munkában három évre lebontva, napi használatban lesznek, így a 60 

db műveleti szám tartható.


