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A Frontex által készített Közös integrált kockázatelem-
zési modell (CIRAM) leírását két dokumentum foglalja 
össze. Az első (bal oldalon) a teljes modellt ismerteti, míg 
a második (jobb oldalon) annak gyakorlati végrehajtását 
írja le, körvonalazva a model szerkezetét és a hozzá tar-
tozó eszközök alkalmazását. Ez a füzet e két dokumen-
tumnak az összefoglalása
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Bevezetés

A Közös integrált kockázatelemzési modell (CIRAM) célja, hogy egy-
értelmű és átlátható kockázatelemzési módszertant hozzon létre 
a határbiztonság területén folytatott hatékony információcsere és 
együttműködés megkönnyítésére. A CIRAM arra törekszik, hogy elő-
mozdítsa a kockázatelemzés egységes értelmezését, és hozzájáruljon 
a külső határok igazgatásának magasabb szintű összehangolásához. 
A Frontex rendelet 4. cikke értelmében a CIRAM kidolgozása és be-
vezetése jogi kötelezettség.

A Frontex rendelet 4. cikke
(2007 / 2004 / EK)

Kockázatelemzés

Az Ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki és alkal-
maz. Az Ügynökség általános és egyedi esetre vonatkozó kockázatelemzést 
egyaránt készít, amelyeket mind a Tanács, mind a Bizottság részére továb-
bít. Az Ügynökség a közös integrált kockázatelemzési minta eredményeit 
felhasználja a határőrök képzésének egységes alaptanterve kidolgozásakor.

Mit jelent a CIRAM?

Bár a jogalkotó nem határozta meg a fogalmak jelentését, a 2.0-s ver-
zió kidolgozói a következő értelmezéseket alkalmazták:

A „közös” a tagállamok és a Frontex által kidolgozott, nemzeti és EU 
szinten is alkalmazható módszertant jelent.

Az „integrált” a Frontexnek arra a törekvésére utal, hogy elősegítse 
a külső határok egységes és magas szintű ellenőrzését biztosító In-
tegrált Határbiztonsági Modell megvalósítását. A kockázatelemzés 
integrált megközelítése kapcsolatot teremt a határokon tevékeny-
kedő rendvédelmi szervek/hatóságok és a bevándorlási kérdésekkel 
foglalkozó egyéb hatóságok, így a vámhatóságok, a bevándorlási hi-
vatalok és a rendőrség között.

A „kockázatelemzési” a kockázati összetevők szisztematikus vizsgála-
tát jelenti, amelyet a döntéshozatal tájékoztatása céljából végeznek el.

A „modell” egy elemzési szerkezeti felépítést jelent, amely közös 
szóhasználatot és szerkezetet biztosít a  tagállamokban folytatott 
kockázatelemzésekhez. Ez nem olyan algoritmus, amely abszolút 
eredményeket biztosítana.
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A kockázat áttekintése

A külső határok igazgatása szempontjából a kockázat a külső hatá-
rokon esetlegesen jelentkező fenyegetettség nagyságának és való-
színűségének függvénye, amelynek elhárítása érdekében a határokon, 
valamint az EU területén hozott megfelelő intézkedések hatást gyako-
rolnak a belső biztonságra, a külső határok biztonságára, a rendszeres 
utasforgalomra, valamint humanitárius következményei is lehetnek.

Ezért a külső határok határbiztonsági kezelésével összefüggésben 
a kockázat három összetevőből állónak tekinthető: (1) a fenyegetett-
ség, amelynek nagyságát és valószínűségét fel kell mérni; (2) a fenye-
getettséggel szembeni sebezhetőség, vagyis a fenyegetettségre adott 
válasz szintje és hatékonysága; valamint (3) a hatások, azaz azok a ha-
tások, amelyeket a fenyegetettség esetleges felmerülése gyakorolna 
az EU belső biztonságára és a külső határok biztonságára, továbbá 
a humanitárius hatások és a legális („bona fide”) határátlépések ha-
tékony kezelésével kapcsolatos következmények.

A három összetevő nem válik szét egymástól, és nem értékelhető 
kötött sorrend szerint. Ehelyett az összetevőket a kockázatvizsgálat 
különböző szemszögeinek kell tekinteni úgy, hogy az egyik összetevő 
értékelése információt nyújt a másik két összetevő értékeléséhez.

A kockázatelemzés egy, a tájékoztatni kívánt döntéshozatali szintnek 
megfelelő referencia-időszakot (egy nap, egy hét, egy hónap vagy egy 
év) is magában foglal. Ez azt jelenti, hogy például a határátkelőhelyek 
szintjén rövid távú – például a napi vagy a heti erőforrás-mozgósí-

tásra vonatkozó – döntések elősegítését célzó kockázatelemzéseket 
kell végezni, míg a Frontex igazgatótanácsának döntéshozatalát tá-
jékoztató kockázatelemzéseknek éves időkeretük van.

Beazonosítás után a kockázatokat a hozzájuk kapcsolódó fenyegetett-
ség, sebezhetőség és hatás szintje szerint értékelik, majd tájékoztatják 
róluk a döntéshozókat. Az elemzők a fenyegetettség beazonosításá-
ért és értékeléséért, a döntéshozók pedig – döntéshozatali lehetősé-
geik keretei között – a kockázatok kezeléséért felelnek.

Példa: A Frontex stratégiai kockázatelemzői tájékoztatják az igaz-
gatótanácsot a kockázatokról, hogy az igazgatótanács megalapo-
zott döntést tudjon hozni az éves költségvetési keret különböző 
kockázatok közötti elosztásáról. A határátkelőhelyek szintjén mű-
ködő kockázatelemzők a határátkelőhely vezetőjét tájékoztatják 
a működési kockázatokról, hogy a határátkelőhely vezetője meg-
alapozott döntést tudjon hozni az ellenőrzést és felügyeletet el-
látó munkatársak beosztásáról.

A valószínűség pontos meghatározása – például valószínűség-szá-
mítási módszerek alkalmazásával – gyakran nem lehetséges. Ugyan-
akkor hasznos, ha következetesen ugyanazokkal a szavakkal fejezik 
ki a hasonló valószínűségeket
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KOCKÁZAT

SebezhetőségFenyegetés Hatás

Nagyság és valószínűség
Sebezhetőség szintje (EU, belépés 
helye szerinti tagállam, célország)

Hatás szinte (EU, belépés 
helye szerinti tagállam, célország)

Határáteresztőképesség (terep, 
infrastruktúra, képességek, utasforgalom)

Határ és belső biztonság

Ki, Hol, Mikor

Útvonalak (nehézség és távolság, 
segítséghez való hozzáférés)

Trendek és előrejelzések
(emelkedés, csökkenés, stabil, korábbi)

Nyomó (“Gerjesztő”) hatások

Műveleti tevékenységek (személyzet,
képzés, együttműködési képesség)

Ellenintézkedések hatékonysága

Húzó (“Szívó”) hatáso

Képesség a legális utasforgalom 
államhatáron történő kezelésére

Humanitárius hatás

Használt módszerek
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Fenyegetettség

A fenyegetettség a külső határon jelentkező nyomás vagy erő defi-
níciójaként határozható meg. A fenyegetettséget annak mértéke és 
valószínűsége jellemzi.

A fenyegetettségek beazonosítása képességét jelent, amely nem más, 
mint az elemzők részére továbbított vagy az általuk összegyűjtött 
adatoknak és információknak a döntéshozatal céljából legmegfele-
lőbb formában történő összefoglalása. Sok technika létezik a fenyege-
tettségek beazonosítására, és ezek sok esetben kiegészítik egymást.

Az összes fenyegetettség minden részletre kiterjedő leírása túl hosszú 
lenne ahhoz, hogy segítse a döntéshozatalt. Általánosan elfogadott 
szabályként 5–10 fenyegetettségről célszerű tájékoztatni a döntés-
hozókat. Előfordul, hogy mindössze egy fenyegetettséget vesznek 
fontolóra.

A fenyegetettség leírása jellemzően az elkövetési módszer, az elkövető 
céljai, motivációja és képességei (ki, hol, mikor, hányszor), a trendek és 
az előrejelzések, valamint a fenyegetettség nagyságát és valószínű-
ségét befolyásoló nyomó („gerjesztő”) hatások leírását tartalmazza.

Az elemzőknek célszerű a döntéshozók számára valamilyen mér-
tékkel meghatározni a fenyegetettség nagyságát, hogy a különböző 
fenyegetettségek összehasonlíthatók legyenek, és meg lehessen ha-
tározni a fontossági sorrendet. A külső határon elkövetett tiltott ha-
tárátlépések okozta fenyegetettség nagysága például nagyon széles 

skálán mozog: a földközi-tengeri térségben bekövetkezett válság ide-
jén tapasztalt havi több ezres számtól egészen a külső határ bizonyos 
szakaszain mért, éves szinten tíznél kevesebb tiltott határátlépésig. 
Amennyiben nem lehet pontos mértéket meghatározni, viszonyítási 
skálák és szintek is használhatók.

Mivel az elemzés célja a döntéshozatal tájékoztatása, és mivel a dön-
téseknek jövőbeli hatásaik vannak, a fenyegetettség elemzése ter-
mészeténél fogva előre tekint, ezért célszerű tartalmaznia egy adott 
időtávra vonatkozó valószínűséget. A fenyegetettség valószínűségé-
nek értékelése a döntéshozatalt elősegítő információ része. 

Az elemzőnek például ki kell jelentenie, hogy a korábbi bizonyíté-
kok és a jelenleg rendelkezésre álló operatív információk alapján 
az X és az Y határátkelőhely közötti határszakaszon nagyon va-
lószínű, míg az Y és a Z határátkelőhely közötti szakaszon való-
színűtlen a tiltott határátlépés fenyegetettsége. Ez az információ 
lehetővé teszi, hogy a döntéshozók elsőbbségi alapon az X és az Y 
határátkelőhely közötti területhez rendeljenek hozzá erőforrásokat.
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A fenyegetettsége valószínűségének értékelésére használt szavak

Valószínűség stádiuma Valószínűség mértéke (gyakran nem áll rendelkezésre) Valószínűség kifejezése

Biztos 100% – bizonyosság
kétség sem férhet hozzá 
nem kétséges

Majdnem biztos 93% (+ 6%)

be fog következni 
gyakorlatilag biztos 
nagyon valószínű 
nagy valószínűséggel 
rendkívül nagy a valószínűsége

Valószínű 75% (+ 12%)
valószínű 
várható 
meglehetősen valószínű

Talán esélyes 50% (+ 10%)
egyenlő esély 
közepes valószínűségű

Valószínű nem 30% (+ 10%)

valószínűtlen 
kis valószínűségű 
kétséges 
csekély

Szinte biztosan nem 7% (+ 5%)

gyakorlatilag lehetetlen 
szinte lehetetlen 
csekély az esélye 
erősen kétséges 
nagyon valószínűtlen 
erősen valószínűtlen 
rendkívül valószínűtlen 
kevésbé van kilátásba 
valószínűtlen 
távoli lehetőség 
rendkívül alacsony valószínűségű

Lehetetlen 0% – lehetetlenség
nulla esély 
nulla 
semmi esély
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Sebezhetőség

A sebezhetőség egy fenyegetettség enyhítéséhez szükséges adott 
rendszer kapacitásaként határozható meg.

A sebezhetőség itt nem a bűnözői csoportok sebezhetőségét jelenti, 
ahogyan a bűnüldözéssel kapcsolatos operatív hírszerzési irodalom-
ban gyakran használják, hanem azt írja le, hogy milyen szintű a beve-
zetett rendszerek fenyegetettség-észlelési és -megelőzési képessége.

A sebezhetőséget befolyásoló elsődleges tényezők között találjuk 
a határterület földrajzi jellemzőit, amelyek a sivatagi területek és 
a sűrűn lakott városi területek közötti skálán belül bárhol lehetnek. 
Azt is fontos tudni, hogy az adott határszakaszon felügyeleti felada-
tok ellátására rendelkezésre álló munkatársak száma a tízes vagy 
a több százas nagyságrendbe tartozik-e. A meglévő kapacitás isme-
retében az elemző meg tudja állapítani a rendszeresen gyűjtött ada-
tokban megfigyelt trendek mögött meghúzódó okokat. A  felfedett 
tiltott határátlépések számának emelkedése mögött állhat a beván-
dorlók tiltott határátlépési kísérleteinek megnövekedett száma, de 
az is magyarázhatja a növekedést, ha növelték a migránsok észlelé-
sére képes munkatársak számát.

A sebezhetőség olyan területekre vonatkozik, amelyek például a sze-
mélyzeti nyilvántartás vagy a határátkelőhelyek felszereltségének 
leltára alapján gyakran gondosan tanulmányozhatók, és amelyekről 
viszonylag pontos becslést lehet adni. A gyakorlatban a változások 
egyszerű jelei is megmutathatják, hogy az alkalmazott intézkedések 
milyen irányban hatnak.

Az elemzőknek rendelkezniük kell azokkal az eszközökkel, amelyekkel 
jelezhetik a döntéshozók felé, hogy mely határszakaszok a legsebez-
hetőbbek az adott fenyegetettségekkel szemben, hogy ezáltal lehe-
tővé tegyék az eseményekre adott gyors válaszlépéseket. Ugyanígy, 
a döntéshozóknak érteniük kell az elemzők által használt kifejezések 
jelentését ahhoz, hogy ki tudják értékelni a sebezhetőség mértékét. 
Ezért fontos, hogy az elemző az alább javasolt példához hasonló mó-
don meghatározza a sebezhetőség különböző szintjeit.
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Példa a sebezhetőség különböző szempontjai szerinti sebezhetőségi szintekre vonatkozó minőségi becslésekre

Szint Határ áteresztőképesség Operatív kapacitások és jogi 
válaszlépések

Húzó („szívó”) hatások: magas 
munkanélküliségi ráta, nagy létszámú 
közösség a tagállamokban, csalás 
útján könnyen megszerezhetőnek 
vélt nemzetközi védelem és szociális 
juttatások

Nagyon magas sebezhetőség
A fenyegetettség kihasználja a külső 
határ terepviszonyait vagy természeti 
adottságait

A fenyegetettség kezeléséhez nem áll 
rendelkezésre megfelelő kompetencia vagy 
jogi válaszlépés

Az összes felsorolt tényező jelen van

Magas sebezhetőség
A külső határ terepviszonyai vagy 
természeti adottságai kedveznek 
a fenyegetettség

A fenyegetettség kezeléséhez rendkívül 
korlátozott kompetencia vagy jogi 
válaszlépés áll rendelkezésre

Számos tényező jelen van

Közepes sebezhetőség
E fenyegetettség kialakulását nem 
befolyásolják a terepviszonyok vagy 
a természeti adottságok

A fenyegetettség kezeléséhez mérsékelt 
számú kompetencia vagy jogi válaszlépés 
áll rendelkezésre

A felsorolt tényezők egyike van jelen

Alacsony sebezhetőség
Ez a fenyegetettség a terepviszonyok 
vagy a természeti adottságok miatt nem 
alakulhat ki

A fenyegetettség kezeléséhez elégséges 
kompetencia vagy jogi válaszlépés áll 
rendelkezésre

A felsorolt tényezők egyike sincs jelen
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Hatás

A hatás a belső biztonságot és a külső határok biztonságát veszé-
lyeztető fenyegetettség hatásaként definiálható. A hatások a hatá-
ron lévő optimális utasforgalom és a humanitárius következmények 
szempontjából is elemezhetőek.

Az EU határ- és belső biztonságának fenntartása alapvető cél, amely 
alátámasztja a tagállamok határellenőrzést végző hatóságai és a 
Frontex munkáját. A kockázatok értékelése ennek megfelelően a ha-
tár- és a belső biztonságra gyakorolt hatásuk alapján történik.

Az értékelés tartalmazza a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexben 
előírt, a határokon átkelő személyek optimális áramlásának biztosí-
tása érdekében végzett utasforgalom-irányítás megvalósítására gya-
korolt hatás felmérését.

Gyakran a határrendészek az első olyan hatósági személyek, akik 
kapcsolatba kerülnek a nemzetközi segítségre szoruló emberekkel. 
A Frontex operatív és elemzési tevékenységeinek irányítását és meg-
alapozottságát az alapvető jogok határozzák meg, ezért a Kockáza-
telemző egység által beazonosított kockázatok humanitárius hatásait 
is gondosan mérlegelik.

Ha nem áll rendelkezésre mennyiségi vagy minőségi értékelés, a ha-
tás mértéke induktív elemzés („tapasztalati becslés”) vagy forgató-
könyv-elemzés útján kapott eredmények leírásával is megadható. 

A más típusú értékelésekhez hasonlóan itt is hasznos az értékelés-
ben használt különböző hatásszintek egyértelmű meghatározása.

Példa az illegális migrációhoz kapcsolódó hatás szintjének minőségi 
becslésére

Hatás Kritikus 
fontosságú Nagyon fontos Fontos Alacsony

Halálesetek

Az esetek 
többsége (pl. 
több mint 75%a) 
emberi életeket 
veszélyeztet

Nagyszámú eset 
(pl. 20–75%) jár 
emberi életek 
veszélyeztetésével

Mérsékelt számú 
eset (kevesebb 
mint 20%) jár 
emberi életek 
veszélyeztetésével

Nincs emberi 
életeket 
veszélyeztető 
hatás
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Kockázatértékelés

A kockázati szint számokkal, például százalékokkal való kifejezése 
nagy valószínűséggel a pontosság téves képzetét kelti a döntésho-
zókban. A kockázati szintekre vonatkozó mennyiségi becslések ki-
zárólag olyan konkrét esetekben alkalmazhatóak, amelyeknél nagy 
mennyiségű adat áll rendelkezésre, és az eredmények egy idő után el-
lenőrizhetőek. A határigazgatás esetében nagy valószínűséggel nem 
ez a helyzet, így az elemzőknek elsődlegesen a kockázatok minőségi 
leírására kell hagyatkozniuk.

A legtöbb esetben ajánlott minőségi értékeléseket ajánlott alkalmazni, 
és a kockázatokat célszerű jelentőség szerint kategóriákba sorolni. Az 
elemző feladata, hogy meghatározza a kockázati szintek számát, és 
dokumentálja a kockázatok általa történő megítélését.

A kockázati szintek eltérő terminológiával is leírhatóak, de az alábbi 
példák némi útmutatást adnak ezzel kapcsolatban. A kockázati szintek 
leírása a kockázatelemzési folyamat kulcsfontosságú dokumentuma 
és meghatározó jelentőséggel bír a döntéshozatali folyamat támo-
gatásában. Az elemzőknek nem szabad megfeledkezniük arról, hogy 
a munkájukkal döntéseket befolyásolnak, ezért törekedniük kell arra, 
hogy a leírásaik és a magyarázataik a lehető legvilágosabbak legyenek.

Példa három kockázati szintre:

A kockázat szintje Leírás

Alacsony

Elfogadható kockázat. A hatással szükség esetén 
kell foglalkozni, és a sebezhetőség elfogadható, de 
a fenyegetettségeket figyelemmel kell kísérni, hogy 
észrevehetőek legyenek azok a változások, amelyek 
a kockázat szintjét esetlegesen megemelik.

Közepes

Tolerálható kockázat, de a hatás a helyszínen meglévő 
kapacitással nem kezelhető könnyen. 
A fenyegetettség nagyságának csekély emelkedése 
veszélyeztetheti a reagálóképesség hatékonyságát. 
A fenyegetettség változását rendszeresen figyelemmel 
kell kísérni a megfelelő szempontok szerint, hogy 
a szükséges intézkedések bevezetése indokolt-e.

Magas

Nem elfogadható kockázat. A hatások a meglévő 
kapacitásokkal és a kockázat-csökkentő 
problémakezelés bevezetése előtt nem kezelhetőek 
megfelelően.
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Adat- és információgyűjtés

A kockázatelemzés hatékonyságához elengedhetetlenül szükséges, 
hogy elegendő adat és információ álljon rendelkezésre. Az adato-
kat / információkat az elemző egységek és az adatokat összegyűjtő 
egyéb szervezetek közös erőfeszítésével gyűjtik össze. Az adatok / in-
formációk számos különböző forrásból származhatnak, korlátozott 
terjesztésű, illetve nyilvánosan elérhető adatok egyaránt lehetnek.

A (mérhető) adatok leggyakrabban a fenyegetettség értékelésében 
használatosak a minták és a trendek, valamint a fenyegetettség nagy-
ságának leírására, de sebezhetőségi értékelésben, illetve hatásérté-
kelésben is szerepelhetnek.

Nemzeti szinten az azonnal elérhető adatok lehetséges forrásai kö-
zött szerepelnek a következők:
 ◆ szakterületi adatbázisok, például a VIS – Vízum Információs Rend-

szer, a SIS – Schengeni Információs Rendszer és az Eurodac – Eu-
rópai Daktiloszkópiai Adatbázis;

 ◆ utasforgalmat rögzítő adatbázisok;
 ◆ a tisztviselők számát tartalmazó nyilvántartás.

A Frontex szintjén a Frontex Kockázatelemzési Hálózat 2008 óta 
gyűjt havi rendszerességgel adatokat a következőkről: zöldhatáron 
elkövetett tiltott határátlépés felfedése, megbújásos tiltott határátlé-
pések felfedése a határátkelőhelyen, embercsempészéshez segítség-
nyújtással gyanúsítható személyek felfedése, illegálisan tartózkodók 

felfedése, belépés megtagadása, menekültkérelmek, közokirat-hamisí-
tás felfedése, kiutasítási határozatok kiadása, hatékony toloncolások.

A kockázatok, a fenyegetettségek, a sebezhetőség és a hatások beazo-
nosításához és jellemzéséhez alapvető szükség van információkra 
(nem mérhető adatokra).

Nemzeti szinten az azonnal elérhető lehetséges források között sze-
repelnek a következők:
 ◆ Utasforgalmi adatok (származási ország, beutazás célja, utazási 

információk, a határátlépéskor használt jármű típusa stb.) rögzítő 
nemzeti adatbázisok;

 ◆ A rendvédelmi adatbázisok, amelyek magukba foglalják a körözött 
személyek adatait, bűnügyi nyilvántartásokat, az elfogott szemé-
lyek nyilvántartását, nyomozati információkat, lopott dokumen-
tumok nyilvántartását;

 ◆ Elemzést tartalmazó jelentések vagy helyzetképek és nyílt infor-
mációs források.

A Frontex szintjén 2008 óta a Frontex Kockázatelemzési Hálózat gyűjt 
kéthavi elemzési jelentéseket, amelyek négy témakörben nyújtanak 
összefoglaló elemzést a tagállamok részére: harmadik országokról, 
a határhelyzetről, az EU területén belüli illegális tartózkodásról és 
a nemzeti szinten bekövetkező szervezeti változásokról.



13

Frontex · Közös integrált kockázatelemzési modell
[Tartalom]

Az információelemző besorolási rendszer

Számos információelemző rendszer létezik, de ezek közül a 4×4 in-
formációelemző besorolási rendszert alkalmazzák a  legszélesebb 
körben. Ebben a rendszerben két jellemző szerint elemzik az infor-
mációkat / adatokat: az első az információ- / adatforrás megbízha-
tósága, a második az információ / adat érvényessége. E két jellemzőt 
egy 4 szintű skála szerint értékelik az alábbiak szerint:

A forrás megbízhatóságának értékelése

Besorolás Leírás

A

A forrás hitelességéhez, megbízhatóságához és kompetenciájához 
kétség sem férhet; amennyiben az információ olyan forrásból 
származik, amely korábban minden alkalommal megbízhatónak 
bizonyult

B
Olyan forrás, amelynek korábbi információi korábban a legtöbb 
esetben megbízhatónak bizonyultak

C
Olyan forrás, amelynek korábbi információi a legtöbb esetben 
megbízhatatlannak bizonyultak

X A forrás megbízhatóságát nem lehet megítélni

Az adat / információ érvényességének értékelése

Besorolás Leírás

1 Olyan információ, amelynek pontosságához nem fér kétség

2
Olyan információ, amelyet maga a forrás ismer, de amelyről az azt 
továbbító hivatalnok nem rendelkezik személyes tudomással

3
Olyan információ, amelyről magának a forrásnak nincs személyes 
tudomása, de amelyet egyéb, korábban már rögzített információk 
alátámasztanak

4
Olyan információ, amelyről a forrásnak nincs személyes tudomása, 
és amelyet más információ sem támaszt alá

Így például egy megbízható („A” besorolású) forrásból származó, 
pontosnak („1” besorolásúnak) értékelt információt „A1” infor-
mációnak nevezünk. Azt a nem értékelhető forrásból származó 
információt, amelynek igazságtartalma nem ismert, „X4” infor-
mációnak nevezzük.
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Példák a Frontex Kockázatelemzési Egység által készített 
dokumentumokra

Éves Kockázatelemzés

Éves jelentés a tiltott bevándorlás előző évi helyzetéről, a kilátásokról 
és a jövőre vonatkozó ajánlásokról, hogy támogassa a Frontex követ-
kező évi operatív tevékenységeinek megtervezését.

Féléves Kockázatelemzés

Az Éves Kockázatelemzés félévi frissítése, amely szükség esetén az 
ajánlások felülvizsgálatára és finomhangolására is kiterjed.

Frontex Kockázatelemző Hálózat (FRAN) - Negyedéves Elemzés

Negyedéves jelentés, amely a FRAN hálózattal folytatott informá-
ciócsere alapján visszajelzést és elemzést ad az illegális bevándor-
lás trendjeiről.

Célzott Kockázatelemzés

Egy konkrét jelenségre vagy földrajzi területre összpontosító elem-
zési jelentés, pl. „Illegális iraki bevándorlás az EU-ba” vagy „A pénz-
ügyi válság hatása az EU-ba irányuló illegális bevándorlásra”.

Művelettámogató Értékelés

Egy adott közös művelet tervezését támogató elemzési jelentés.

Heti Elemzési Jelentés

Egy adott közös művelet során gyűjtött információk heti elemzése 
az Operatív csoport és a fogadó hatóságok számára.
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Az információfeldolgozás körfolyamata

Az információ a kockázatelemzés központi elemévé válik azzal, hogy 
definíció szerint idetartozik minden olyan kapott vagy előállított in-
formáció, amely a kockázat valamelyik összetevőjéhez, azaz a  fe-
nyegetettséghez, a sebezhetőséghez vagy a hatáshoz kapcsolódik.

A határellenőrzéssel összefüggésben az információ jellemzően olyan 
határátlépési eseményekre, különösen illegális tevékenységekre vo-
natkozó információt jelent, amely műveleti céllal is felhasználható. A 
határbiztonsággal összefüggő információk közé tartozhatnak az il-
legálisan belépni szándékozó migránsokra, különös tekintettel kábí-
tószer-szállítmányokra vonatkozó információk.

A információk strukturált feldolgozását az információfeldolgozás kör-
folyamatának, egy olyan meghatározható körfolyamatnak nevezzük, 
amely egy „fékek és ellensúlyok” rendszer révén biztosítja a rendvé-
delmi tevékenységek hatékonyságát.

1.  
Feladat-szabás

8. 
Áttekintés

7. 
Terjesztés

6.  
Jelentés

5. 
Elemzés és 
értelmezés

 

4. 
Egyeztetés

3. 
Értékelés

2.  

Információgyűjtés
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Kockázatelemző egységek felállítása a tagállamokban

Minden egyes tagállamot egy kockázatelemző egység felállítására és 
fenntartására bátorítunk.

A kockázatelemző egységnek az a feladata, hogy gyűjtse a határ biz-
tonságát, illetve általánosabban az EU belső biztonságát befolyásoló 
információkat. A kockázatelemző egységek ebből a célból részletes 
elemzési jelentéseket és értékeléseket dolgoznak ki és gondoskod-
nak ezek terjesztéséről. Ezek tartalmazzák a bűnözői tevékenységek 
általános és konkrét trendjeit, útvonalait, az elkövetési módszereket, 
az ezek során használt szállítóeszközöket és a szervezett bűnözői há-
lózatok esetleges részvételét.

A kockázatelemző egységek felelnek azoknak az információknak 
a Frontex és az érintett tagállamok felé történő továbbításáért, ame-
lyekről elképzelhető, hogy az egység saját tagállamának határain kívüli 
hatásuk is van. A külső határok biztonságának hatékony kezeléséhez 
nélkülözhetetlen az együttműködés.

Az elemzési tevékenységek minősége szempontjából döntő fontos-
ságú a kockázatelemző egység hatékony irányítása. Ezért a kocká-
zatelemző egységek vezetőinek többek között a következő vezetői 
feladatokat kell ellátniuk:

 ◆ Erőforrások irányítása és kezelése;
 ◆ Kapcsolattartás más érdekelt ügynökségekkel / szervezeti 

egységekkel;
 ◆ Kapcsolattartói közreműködés a nemzeti és a nemzetközi ható-

ságok között;
 ◆ A kohézió, az együttműködés és az (operatív) információcsere 

biztosítása;
 ◆ Hozzájárulás a tevékenységek tervezéséhez és az elsőbbségi sor-

rend meghatározásához;
 ◆ Az esetleges problémák vagy hiányosságok megoldásainak 

kidolgozása;
 ◆ Az egység munkamódszereinek frissítése és módosítása;
 ◆ Minden olyan kezdeményezés felvállalása, amely javíthatja a koc-

kázatelemző egység működését.
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Értékelési technikák

A különböző elemzési feladatok elvégzéséhez az értékelési technikák 
széles választéka áll rendelkezésre. A technika kiválasztása a rendel-
kezésre álló adatoktól és információktól, a megalapozni kívánt dön-
tés típusától, az elemzés elkészítésére rendelkezésre álló időtől és az 
elemző különböző technikákkal kapcsolatos ismereteitől függ. Az aláb-
biakban tájékoztatási célból bemutatunk néhányat a leggyakrabban 
használt és legsokoldalúbb módszerek közül, de a felsorolás koránt-
sem tekintendő teljes körűnek. Az elemzőknek célszerű azt a techni-
kát választaniuk, amelyet a legjobban ismernek, és amellyel korábban 
a legjobb eredményeket érték el. A különböző technikák számos kü-
lönböző információs termék, így például fenyegetettség-, sebezhető-
ség- és hatásértékelések elkészítésére felhasználhatók.

Ötletbörze: Az ötletbörze egy alkalmazott imaginációs technika, 
amelynek meghatározó eleme a szakismeretekkel rendelkező részt-
vevők közötti kötetlen beszélgetés ösztönzése. Az imaginációra és 
az ötletek terjedésére helyezett erős hangsúly különösen hasznossá 
teszi ezt a technikát olyan esetekben, amikor nem állnak rendelke-
zésre adatok, illetve ha el kellene rugaszkodni valamilyen meghatá-
rozó szemlélettől.

Szakértői véleményeztetés: Ez a módszer a határbiztonság legag-
gályosabb területein (illegális migráció, bűnözés és terrorizmus) jártas 

szakértők szervezeti bevonásához nyújt jó lehetőségeket. A jellegét 
tekintve jellemzően minőségi módszer árnyalt megközelítést nyújt 
az ismeretanyag bővítéséhez. Az alkalmazása összekapcsolható bi-
zonyos mennyiségi módszerekkel (például ha arra kérik a szakértő-
ket, hogy rangsorolják a fenyegetettségeket).

Mintaelemzés és trendszámítás: Ebben a módszerben különböző 
eszközök egyesülhetnek. Ennél a módszernél fontos, hogy hozzá le-
hessen férni a korábbi időszakokra vonatkozó adatokhoz (a korábbi 
esetek statisztikáihoz). A trendszámítás minőségi módszerekkel vé-
gezhető el, míg a mintaelemzés mennyiségi technikákon alapul (pél-
dául a határ bizonyos pontjain adott időszakban áthaladó illegális 
migránsok száma).

Felmérések: Ez a módszer elsősorban a sebezhetőségek feltárására 
összpontosít (fogás-visszafogás technikákon alapuló természettu-
dományos módszert alkalmaz a teljes lakosságra vonatkozó kővet-
keztetéshez, vagyis az adott időszakban elfogott határokon átnyúló 
tevékenységet folytató bűnözők számát állítja szembe az adott idő-
szakban a határon átkelő, határokon átnyúló tevékenységeket folytató 
bűnözők teljes számával). Ez az információ is hasznos a fenyegetett-
ségek elemzéséhez.
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Kulcsfontosságú kifejezések

Elemzés: a kockázat, a fenyegetettség, a sebezhetőség, illetve a ha-
tás tanulmányozása, amely azok beazonosításához, leírásához és ér-
tékeléséhez vezet.

Értékelés: a beazonosított kockázatok, fenyegetettség, sebezhető-
ség, illetve hatás jelentőségéről alkotott elemzői megítélés.

Külső határok: az EU-tagállamok és a nem EU-tagállamok közötti 
határokat jelenti. A kiterjesztett fogalom a schengeni társult államok 
és a nem EU-tagállamok közötti határokat is magában foglalja. Pél-
dául Lengyelország Ukrajnával közös határa külső határ, a kiterjesztés 
alapján pedig a Norvégia és Oroszország közötti határ szintén külső 
határ. Ezzel szemben a Svédország és Norvégia közötti határ, a Fran-
ciaország és az Egyesült Királyság közötti határ (vasút szempontjá-
ból), a Magyarország és Románia közötti határ vagy a Spanyolország 
és Portugália közötti határ nem minősül külső határnak.

Hatás: A hatás a belső biztonságot és a külső határok biztonsá-
gát veszélyeztető fenyegetettség hatásaként definiálható. A hatá-
sok a határon áthaladó optimális utasforgalomra gyakorolt hatások 
és a humanitárius következmények szempontjából is elemezhetőek.

Indikátor: Ez egy olyan konkrét adattétel, amely valamilyen utalást, 
feltételt vagy állapotot jelző mutatóként vagy kulcsinformációként 
működik. Az indikátor például jelezhet egy folyamatban lévő adott 
eseményt vagy tevékenységet, vagy ilyen esemény bekövetkezéséhez 
szükséges feltételeket, vagy utalhat egy célpont lehetséges szándéka-
ira. Ahhoz, hogy hasznosak és meggyőzőek legyenek, az indikátorokat 
célszerű „csoportos” formában kidolgozni, összegyűjteni és értékelni.

Információ: Bármilyen jellegű, többek között megfigyeléseken, jelen-
téseken, nem bizonyított állításokon és híreszteléseken, fényképeken 
alapuló vagy egyéb forrásból származó anyag, amely feldolgozás után 
megalapozhatja további információk gyűjtését.

Információgyüjtés: minden olyan kapott vagy előállított információ, 
amely a kockázat valamelyik összetevőjéhez, azaz a fenyegetettség-
hez, a sebezhetőséghez vagy a hatáshoz kapcsolódik. A határelle-
nőrzéssel összefüggésben az információ jellemzően olyan speciális 
határátlépési eseményekre, különösen illegális tevékenységekre vo-
natkozó információt jelent, amely müveleti célokra is felhasználható.
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Kockázat: A külső határok igazgatása szempontjából a kockázat 
a külső határokon esetlegesen jelentkező fenyegetettség nagyságá-
nak és valószínűségének függvénye, amelynek elhárítása érdekében 
a határokon, valamint az EU területén hozott megfelelő intézkedések 
hatást gyakorolnak a belső biztonságra, a külső határok biztonságára, 
a  rendszeres utasforgalomra, valamint humanitárius következmé-
nyei is lehetnek.

Kockázatelemző egység: A külső határok határbiztonsági kezelé-
sével összefüggésben ez egy olyan szervezeti egység (sejt, részleg 
stb.), amelynek az a feladata, hogy kockázatelemzési tevékenysége-
ket folytasson annak érdekében, hogy veszélyekre vonatkozó figyel-
meztetéseket / értékeléseket / jelentéseket készítsen a vezetés számára 
a határbiztonsággal, az illegális migrációval, az emberkereskedelem-
mel és az embercsempészettel kapcsolatos kérdésekben.

Embercsempészés: Az embercsempészés meghatározásával szem-
ben és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény által 
meghatározottak szerint az „embercsempészés” általában valamilyen 
megegyezésen alapszik a „szállító” és a „szállított” személy között, és 
a „szállított” személy egyetért abban, hogy a kölcsönös előnyszerzés 
okán megkerülje a határellenőrzést.

Emberkereskedelem: röviden, az emberek illegális adásvétele, üz-
letszerű szexuális kizsákmányolás és / vagy kényszermunka céljából. 
A szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény részletesen meghatá-
rozza a tartalmát.

A fenyegetettség a külső határon jelentkező nyomás vagy erő defi-
níciójaként határozható meg. A fenyegetettséget annak mértéke és 
valószínűsége jellemzi. Az elemzőnek azokat az EU-n belüli és kívüli 
folyamatokat és tényezőket kell leírnia, amelyek a  fenyegetettség 
nagyságát és valószínűségét befolyásolják.

A sebezhetőség egy fenyegetettség enyhítéséhez szükséges adott 
rendszer kapacitásaként határozható meg. A sebezhetőség azokat 
a határokon vagy az EU-n belül meglévő tényezőket jelenti, amelyek 
esetlegesen növelhetik vagy csökkenthetik a  fenyegetettség nagy-
ságát vagy valószínűségét.
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