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Műveleti tevékenységek
Az Europol által nyújtott műveleti támogatás számos bűnözői és
terrorista hálózat felbomlásához, több ezer veszélyes bűnöző letartóztatásához, valamint több millió eurónyi, bűnözésből származó jövedelem visszaszerzéséhez és több száz áldozat, többek között szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozatává vált
gyermekek megmentéséhez járult hozzá.
Az Europol szakértői a bűnüldözés legkülönbözőbb területein nyújtanak támogatást és koordinálnak nemzetközi műveleteket, mint
például:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illegális kábítószerek 		
Emberkereskedelem
Szervezett illegális bevándorlás
Pénzmosás
Eurohamisítás
Dohánycsempészet
ÁFA-csalás
Szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények
Mobil szervezett bűnözői csoportok
Terrorizmus
Tiltott motoros bandák
Számítástechnikai bűnözés
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Számítástechnikai Bűnözés
Elleni Európai Központ (EC3) –
az EU kollektív fellépése
a számítástechnikai
bűnözéssel szemben
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Nincs még egy olyan bűncselekménytípus, amely annyira független
lenne az országhatároktól, mint a számítástechnikai bűnözés. A Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (EC3) azzal a céllal jött
létre az Europol keretein belül, hogy az EU számítástechnikai bűnözés
elleni küzdelmének központi szervezeteként működjön. Az EC3 2013 januárjában kezdte meg működését, feladata pedig az EU tagállamainak
és intézményeinek támogatása a nyomozásokhoz szükséges operatív
és elemzői kapacitás kiépítésében, valamint a nemzetközi partnerekkel
való együttműködés az európai számítástechnikai bűnözés felszámolása érdekében. Tevékenységeinek köre magában foglalja a rosszindulatú szoftverek, rendszerfeltörések, adathalászat, rendszerekbe történő illetéktelen behatolások, manipuláció, személyazonosság-lopások
és fizetőeszközökkel összefüggő csalások, valamint a gyermekek elcsábítása és online szexuális kizsákmányolása elleni küzdelmet.

www.youtube.com/europoltube

Az Europol
profilja
Európai bűnüldöző hatóság
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Az Európai Unió bűnüldöző hatóságaként
az Europol feladata az, hogy biztonságosabbá
tegye Európát a polgárok számára.
Küldetésünkkel összhangban támogatjuk az
EU tagállamait a súlyos nemzetközi bűncselekmények és terrortámadások minden formájának megelőzésében és felderítésében. Ennek
jegyében bűnügyi információs központként
funkcionálunk az Európai Unió egésze számára, és támogatjuk bűnüldöző partnereink
komplex nemzetközi műveleteit.

Hogyan dolgozunk?
Az európai biztonsági struktúrában betöltött központi szerepünknek megfelelően egyedülálló szolgáltatásokat nyújtunk. Az Europol operatív támogatási, bűnügyi információs és szakértői központként
funkcionál a bűnüldözés területén.
Operatív és
stratégiai
elemzés

Stratégiai elemzései alapján az Europol kulcsfontosságú információs termékeket nyújt, amelyek átfogó képet és előrejelzéseket biztosítanak az Európai
Unió területén zajló bűnözői és terrorista tevékenységekkel kapcsolatban:

Kik vagyunk?

A hatóságok együttműködésére
épülő megközelítés

Az elemzés az Europol egyik alapvető tevékenysége.
Elemzőink a legmodernebb módszertanok alapján
létfontosságú útmutatást és operatív támogatást
nyújtanak a tagállamok által végzett nyomozásokhoz.

Az Europol Hollandiában, Hága városában található központi irodájának munkatársai szorosan
együttműködnek az EU különböző országaiban és
másutt tevékenykedő bűnüldöző szervekkel közös
céljaink elérése érdekében.

• OC-SCAN fenyegetésről szóló értesítések: A
szervezett bűnözés általi új fenyegetettségekkel
kapcsolatos korai előrejelzések
• TE-SAT: A terrorizmus helyzete az EU-ban és
trendjelentés
• EU SOCTA: Súlyos és szervezett bűnözésre vonatkozó európai uniós fenyegetésértékelés

Az Europol munkatársai különböző bűnüldöző
szervektől érkeznek, ideértve a rendőrséget, a
határőrséget, a csendőrséget, a vám- és pénzügyőrséget, valamint a biztonsági szolgálatokat. Ez a
hatóságok együttműködésére épülő megközelítés
hozzájárul a hiányzó információk pótlásához, és
csökkenti a bűnözők mozgásterét.

Az EU SOCTA jelenti az EU 2014–2017-es többéves
szakpolitikai ciklusának alapját, és ajánlásokat tartalmaz a súlyos bűncselekmények és a szervezett
bűnözés elleni harc során alkalmazandó prioritásokkal kapcsolatban. Az EU SOCTA ajánlásai segítenek
a bűnözés általi fenyegetettség elleni európai multi

Az Europol tisztviselői közvetlenül nem rendelhetnek el letartóztatást. Egyedülálló elemzői kapacitásunkra és munkatársaink szakértelmére építve
feltérképezzük Európa legveszélyesebb bűnözői és
terrorista hálózatait, és figyelemmel kísérjük működésüket. Az EU bűnüldöző szervei nagymértékben támaszkodnak hírszerzői tevékenységünkre,
biztonságos információs hálózatunkra és operatív
koordinációs központunkra.

Alapvető adatok az Europolról:

A személyes kapcsolatra és kölcsönös bizalomra
épülő gyors és hatékony kommunikáció érdekében az Europol a világ legnagyobb összekötő
tisztviselői hálózatát működteti hágai központi
irodájában. A tisztviselők az EU-tagállamok és
néhány Unión kívüli partnerország bűnüldöző
szerveit képviselik.

akik	évente 18 000 határokon átnyúló
bűnüldözési eljárást támogatnak,

Központ:

diszciplináris platform (EMPACT) stratégiai céljainak és operatív műveleteinek meghatározásában;
az EMPACT egy nemzetközi csoportmunkára
épülő megközelítést alkalmaz az EU biztonságát
fenyegető bűnözői csoportok felszámolására.
Napi 24 órás
támogatás
a hét minden napján

Az Europol fokozott biztonságú műveleti központja az Europol, az EU-tagállamok és harmadik
felek közötti, bűnüldözéssel kapcsolatos információcsere általános központjaként funkcionál a hét
minden napján, a nap 24 órájában.

Mobil iroda

Az Europol egy nagy teljesítményű mobilirodaalkalmazást fejlesztett ki, amely lehetővé teszi,
hogy az Europol tisztviselői a legmagasabb szintű
biztonsági szabványokat alkalmazva bárhonnan
hozzáférjenek az információlekérdezési és -elemzési eszközök teljes köréhez.

Biztonságos
információkezelés

Az Europol egy technikailag rendkívül fejlett,
megbízható, hatékony és biztonságos számítástechnikai infrastruktúrával rendelkezik, amelyet
folyamatosan gondoz és fejleszt. Ez az infrastruktúra megkönnyíti a legfontosabb operatív és stratégiai információk tárolását, elemzését, valamint
partnereinkkel való megosztását, és a következőkből áll:
• SIENA: a biztonságos információcserét lehetővé tévő hálózati alkalmazás
• EIS: Europol Információs Rendszer
• EPE: az Europol szakértői platformja

Hága, Hollandia

Személyzet:	Több mint 800 munkatárs, köztük:
150 összekötő tisztviselő,
100 elemző,

és	28 EU-tagállamot szolgálnak ki az
e célra létrehozott nemzeti Europolegységek hálózatán keresztül

Az Europol számára kiemelten fontos hálózati
infrastruktúrájának biztonsága, ezért a lehető legszigorúbb adatvédelmi és adatbiztonsági szabványokat határoztuk meg és alkalmazzuk.
Bűnüldözési
szakértelem

Az Europol mint az EU bűnüldözési szakértői központja helyszíni szakértői támogatást nyújt, emellett platformokat is kidolgoz a legkülönbözőbb
területeket képviselő szakértők együttműködésének támogatására.

