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Mi is a Frontex?
A Frontex, vagyis az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynök-
ség, támogatja az uniós tagállamokat és a schengeni társult 
országokat az EU külső határainak ellenőrzésében és a hatá-
rokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben.

Az Ügynökség az EU külső határain végzett határellenőrzési 
tevékenységek kiválósági központja, amely hírszerzési adatokat 
és szakértelmet oszt meg az EU valamennyi tagállamával, 
valamint a migrációs folyamatokkal és a határokon átnyúló 
bűnözéssel érintett szomszédos nem uniós országokkal.

Az Ügynökség számos feladata közül az egyik, hogy koordinál-
ja a határ- és parti őrök hajókkal, repülőgépekkel, járőrkocsik-
kal és egyéb felszereléssel együtt történő kiküldését azokba az 
uniós tagállamokba, amelyeknek külső határai kivételes 
nyomásnak vannak kitéve.

Legfontosabb feladatai
Helyszíni kiküldetés Az Ügynökség a tagállamok és a schen-
geni társult országok bűnüldözési tisztviselői számára hajókat, 
repülőgépeket és határellenőrzési felszereléseket biztosít 
a kiegészítő segítségnyújtásra szoruló külső határterületeken. 
A határellenőrzés mellett a Frontex műveletei a tengeri 
biztonsággal, biztonsági ellenőrzésekkel, kutatással és 
mentéssel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat is magukban foglalnak.

Kockázatelemzés A Frontex értékeli az EU határbiztonságá-
ra vonatkozóan felmerülő kockázatokat. Képet alkot a külső 
határokon végbemenő irreguláris migráció és határokon 
átnyúló bűncselekmények mintáiról és tendenciáiról. Az 
Ügynökség megállapításait megosztja az uniós tagállamokkal 
és az Európai Bizottsággal, és felhasználja azokat a jövőbeli 
tevékenységeinek megtervezéséhez. Valamennyi Frontex-te-
vékenységet kockázatelemzés kísér.

Helyzetfigyelés A Frontex folyamatosan figyeli az Európai 
Unió külső határait, és frissítéseket és értesítéseket küld az EU 
tagállamainak és a schengeni társult országoknak, az Európai 
Bizottságnak és más ügynökségeknek.

Sebezhetőségi értékelés Az Ügynökség évente értékeli az 
egyes tagállamok és a schengeni társult országok kapacitását 
és felkészültségét a külső határokat érintő kihívásokkal 
kapcsolatban, beleértve a migrációs nyomást is. A Frontex 
összekötő tisztviselőket küld ki az EU tagállamaiba, hogy 
segítsen az Ügynökségnek átfogó képet alkotni a határelle-
nőrzésről uniós szinten.

Európai együttműködés a parti őrségi feladatok terén  
Az Ügynökség támogatja a bűnüldözési hatóságok, az uniós 
ügynökségek és a vámtisztviselők közötti együttműködést 
a tengeri határokon. A műveletei során bevetett hajók és 
repülőgépek részt vesznek a halászati ellenőrzés, a szennyezé-
sek felfedezése és a tengeri szabályok betartása szempontjá-
ból releváns információk gyűjtésében és megosztásában is.

A bűncselekményekkel kapcsolatos hírszerzési adatok 
megosztása Az Ügynökség a határokon szerzett hírszerzési 
adatokat megosztja az illetékes nemzeti hatóságokkal, az 
Europollal és egyéb európai ügynökségekkel. Ide tartoznak 
a bűncselekményekben, mint például az illegális bevándorlók 
csempészésében, az emberkereskedelemben és a terrorizmus-
ban való részvétellel gyanúsított személyekre vonatkozó 
információk is.

Visszatérési (tolonc) műveletek A Frontex egyre fonto-
sabb szerepet játszik azon személyek származási országukba 
történő visszatérésében, akik nem jogosultak az Európai 



Unióban maradni. Az Ügynökség segíti a tagállamokat 
a visszatérési műveletek koordinálásában és finanszírozásá-
ban, de saját kezdeményezésére is elindíthatja azokat. Ebből 
a célból a Frontex igénybe vehet charterjáratokat, illetve 
foglalhat helyeket kereskedelmi járatokra. Az Ügynökség 
abban is segíti a tagállamokat, hogy a visszatérésre kötelezett 
személyek részére beszerzi a szükséges úti okmányokat, és 
a visszatérési műveletekben segédkező szakértőket bocsát 
rendelkezésre.

Külső kapcsolatok Az EU-n és a schengeni övezeten kívüli 
országokkal való együttműködés a Frontex megbízatásának 
szerves részét képezi, és az Ügynökség egyik stratégiai 
prioritása. Az európai integrált határigazgatás megvalósításá-
nak biztosítása érdekében a Frontex partnerségi hálózatot 
alakít ki és tart fenn a nem uniós államok – különösen az 
EU-val szomszédos országok, valamint a migránsok szárma-
zási és tranzitországai – határőrizeti hatóságaival. Az Ügynök-
ség az irreguláris migráció által érintett, EU-n kívüli területekre 
is küld ki összekötő tisztviselőket.

Gyors reagálás A Frontex gyorsan tud határőrséget, parti 
őrséget és felszerelést küldeni az EU tagállamaiba és a schen-
geni társult országokba, ha külső határaikon vészhelyzet merül 
fel. A tagállamoknak az Ügynökség kérésére legfeljebb 1 500 
tisztviselőt kell biztosítaniuk a gyorsreagálású állományból.

Kutatás és innováció A Frontex segít kapcsolatot létesíteni 
a határellenőrzési szakértők, a kutatók és az iparág képviselői 
számára annak érdekében, hogy az új technológiák megfelel-
jenek a határőrizeti hatóságok igényeinek.

Képzés A Frontex a határőrizeti hatóságokra vonatkozó 
közös képzési standardokat dolgoz ki, hogy harmonizálja 
a határőrség és a parti őrség oktatását az EU-ban és a schen-
geni társult országokban. Ez annak biztosítására irányul, hogy 
ha egy utas bárhol is lépi át az EU külső határát, mindenütt 
egységes határvédelmi standardok vonatkozzanak rá. 
Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a különböző országok határőr-
sége és parti őrsége hatékonyan működjön együtt a Frontex 
műveletei keretében történő kiküldetésük során.

Közös műveletek
Az Ügynökség tevékenységei közül a közös műveletek a leg-
szembetűnőbbek. A Frontex több száz határ- és partvédelmi 
tisztviselőt, valamint hajókat, szárazföldi gépjárműveket, repü-
lőgépeket és egyéb felszereléseket küld ki, hogy segítse azokat 
a tagállamokat, amelyek kihívásokkal szembesülnek az EU külső 
határain. Ezek a műveletek Európa tengeri és szárazföldi hatá-
rain, valamint a nemzetközi repülőtereken zajlanak. A Frontex 
műveleteihez jelenleg többnyire az EU tagállamai és a schen-
geni társult országok biztosítják a szakosodott tisztviselőket és 
a felszereléseket, de az Ügynökség a jövőben szeretne elmoz-
dulni saját felszerelés lízingelése és vásárlása felé. A Frontex 
legalább 1 500 fős szekértői állománnyal rendelkezik, akik öt 
napon belül alatt mozgósíthatók az európai határokon 
felmerülő vészhelyzetek kezelésére.

Míg az Ügynökség mediterrán térségben zajló tengeri műveletei 
Olaszországot, Görögországot és Spanyolországot alapvetően 
a migrációs nyomás kezelésében támogatják, az Ügynökség 
valamennyi művelete segít a határokon átnyúló bűnözés 
különböző formáinak kezelésében is. A tengeri műveletek 
további feladatokat is magukban foglalnak, mint például a kör-
nyezetszennyezés és az illegális halászat nyomon követését. 
Ezeket más uniós ügynökségek, különösen az Europol, az 
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) és az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) együttműködésével 
valósítják meg.
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Bűnüldözés
A Frontex alapvető szerepet játszik a schengeni övezet belső 
biztonságának megerősítésében a külső határok figyelésén, 
a biztonsági ellenőrzések és a visszaküldési műveletek 
végrehajtásán, valamint a nemzeti hatóságokkal és az 
Europollal való együttműködésen keresztül.

A Frontex továbbá hozzájárul a terrorizmus elleni küzdelem-
hez azzal, hogy segíti a tagállamokat a külső határokon 
történő ellenőrzések szigorításában és a potenciális külföldi 
terrorista harcosok felderítésében. A Frontex által kiküldött 
tisztségviselőket felkészítik a terrorizmusban vélhetően részt 
vevő személyek felderítésére.

A Frontex szerepe a kutatási-
mentési műveletekben

A kutatási-mentési műveletekben való részvétel mindig is 
a Frontex egyik prioritása volt, és az Európai Határ- és Parti 
Őrséget létrehozó uniós rendeletben is szerepel. A Frontex 
köteles műszaki és operatív segítséget nyújtani a tengeren 
a határellenőrzési műveletek során felmerülő mentési 
műveletek támogatására.

A kutatási-mentési tevékenységek szerepelnek a Frontex 
egyes tengeri műveleteire vonatkozó műveleti terv konkrét 
célkitűzései között is.

2015 és 2018 között a Frontex 300 000 élet megmentésében 
vett részt a Földközi-tengeren.
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Alapvető jogok
Az alapjogok tiszteletben tartása és védelme a Frontex összes 
tevékenységének szerves részét képezi. A Frontex műveletei-
ben részt vevő ügynökségi és nemzeti szakértők képzést 
kapnak az alapjogokról és a nemzetközi védelemhez való 
hozzáférésről. Az alapjogok megsértésének bejelentésére 
vonatkozó biztosítékok és kötelezettségek beépültek az összes 
műveletei tervbe. Az Ügynökség struktúráinak részét képezi 
egy független alapjogi tisztviselő és egy, az alapvető jogokkal 
foglalkozó konzultációs fórum, amely magában foglalja a nem 
kormányzati szervezeteket és a nemzetközi szervezeteket. 
A Frontex panaszkezelési mechanizmust hozott létre, amely 
lehetővé teszi a műveletei által érintett személyek számára, 
hogy jelezzék jogaik esetleges megsértését.


