A Schengeni Térség
A személyek szabad mozgását lehetővé tevő
legfontosabb uniós vívmány, amely kezdetben
5
állam
közötti
kormányközi
megállapodásként jött létre. Mára már a
Schengeni Térséget létrehozó Schengeni
Megállapodás és a Schengeni Végrehajtási
Egyezmény az Európai Unió jogának részévé
vált, amely egyezményekhez Ciprus, Bulgária,
Románia,
Írország
és
Nagy-Britannia
kivételével valamennyi uniós tagállam, sőt az
Európai Unión kívüli Izland, Norvégia, Svájc
és Lichtenstein is csatlakozott.
Az ún. „schengeni joganyag” lényegében
lebontja a térség belső határait, és megerősíti a
külső határok védelmét és ellenőrzését. Ennek
érdekében a tagállamok közös szabályokat
alkalmaznak a külső határellenőrzések, a
rövidtávú beutazó vízumok tekintetében,
szoros együttműködést folytatnak a rendőri és
az igazságszolgáltatási szerveik között,
valamint létrehozták a Schengeni Információs
Rendszert (SIS).
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS)
és miért hozták létre?
A SIS Európa legnagyobb informatikai
rendszere, amely a belső határok eltörléséből
és
a
külső
határok
megszigorított
ellenőrzéséből eredő biztonsági kockázatokat
hivatott kezelni, elsősorban a hatékony
adatmegosztás
eszközével.
A
SIS
tagállamonként egy-egy nemzeti rendszerből
(N.SIS), valamint egy központi rendszerből

(C.SIS) áll, amelybe a tagállamok keresett és
eltűnt személyekkel, elveszett vagy ellopott
tulajdonnal
és
beutazási
tilalmakkal
kapcsolatos
adatokat
–
úgynevezett
figyelmeztető jelzéseket – visznek be.
Mindegyik
nemzeti
rendszer
on-line
kapcsolatban van a központi rendszerrel egy
biztonságos
kommunikációs
hálózaton
keresztül.
A rendszerhez helyi szinten minden rendőr,
valamint az információkat a törvényes rend
védelmével és a bűnüldözéssel kapcsolatos
feladatai
elvégzéséhez
igénylő
egyéb
bűnüldöző hatóság és tisztviselő azonnali és
közvetlen hozzáféréssel rendelkezik.

5. személyekre és tárgyakra vonatkozóan
leplezett megfigyelés vagy célzott
ellenőrzés céljából kiadott jelzések
6. lefoglalandó vagy büntetőeljárásban
bizonyítékként
felhasználandó
tárgyakra vonatkozó adatok
Az érintett személyeknek milyen jogai
vannak?
Az európai és a magyar adatvédelmi
szabályoknak
megfelelően
az
egyes
személyeknek joguk van arra, hogy

Milyen adatokat tartalmaz a SIS?

kérelem benyújtása esetén információt
kapjanak arról, hogy a SIS-ben milyen
rájuk vonatkozó adatokat tárolnak

A SIS adatbázisában a következő adatok
szerepelnek:

a hibás adat kijavítását vagy törlését
kérhetik

1. beutazási és tartózkodási tilalom alatt
álló harmadik országbeli személyek
adatai

az
illetékes
bírósághoz
vagy
hatóságokhoz fordulhatnak kérve az
adatok javítását, törlését vagy kártérítés
megállapítását

2. adatok letartóztatandó és európai
elfogatóparancs alapján átadásra vagy
kiadatásra kerülő személyekről
3. eltűnt személyek adatai
4. bírósági
eljárásban
keresett
személyekre (büntetőeljárásban bíróság
által idézett személyekre, büntetés
letöltésére
felhívott
személyekre,
tanúkra) vonatkozó adatok

A fentebb leírt jogok bármelyik schengeni
tagállamban gyakorolhatók. A SIS-be bevitt
adatok jogszerűségének vizsgálata azon
tagállam nemzeti joga alapján kerül
elbírálásra, amelyhez a kérést intézik. Ha az
adatokat egy másik schengeni állam hatósága
rögzítette a SIS-ben, az ellenőrzést a két
érintett állam ellenőrző hatóságai szorosan
összehangolják.

Hova fordulhatnak?
Ha bárki tájékoztatást kíván kapni arról, hogy
adatai szerepelnek-e a SIS-ben, vagy a SIS-ben
található adatok helyesbítését, törlését kéri,
kérésével személyesen, a meghatározott
formanyomtatvány
kitöltésével,
bármely
rendőrkapitánysághoz
vagy
magyar
külképviselethez
fordulhat,
akik
ezt
továbbítják az ORFK NEBEK SIRENE
Irodához. Az Iroda a kért tájékoztatás nyújtását
indokolt
esetben
megtagadhatja,
de
tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek
tényéről és jogalapjáról. Ha úgy ítéli meg,
hogy SIRENE Irodától kapott válasz nem
megfelelő, ebben az esetben a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
tud segítséget nyújtani.

Adatvédelmi tájékoztató
a Schengeni Információs Rendszerről
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