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„SIS” – A Schengeni
Információs Rendszer

Hogyan jött létre a
Schengeni Információs
Rendszer (SIS)?
Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg kezdte meg 1995-ben
az együttműködést a SIS keretében. Jelenleg
tizenöt állam a részese: Ausztria, Dánia, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország,
Olaszország, Görögország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország,
továbbá a nem uniós államok közül Norvégia és
Izland.
2007 decemberére a schengeni térség várhatóan 24 tagúra bővül. A régi schengeni tagállamokhoz – Ciprus kivételével – csatlakozni
fognak a 2004-ben uniós taggá vált államok:
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia, Szlovénia,
Magyarország. Svájc 2008. év végig tervezi a
SIS-hez való csatlakozást.

ellenőrizhetik a tagállamok és a harmadik országok állampolgárait is. Ezt a schengeni tagállamok adatszolgáltatásából létrejött, és az
egymás közötti adatcserét szolgáló Schengeni
Információs Rendszer (Schengen Information
System – SIS) teszi lehetővé.

Mire szolgál?
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) a
schengeni térség államai közötti számítógépes
nyilvántartási rendszer, amely személyekre és
tárgyakra vonatkozó körözési, illetve személyekre vonatkozó beutazási és tartózkodási tilalmi
figyelmeztető jelzéseket tartalmaz. A rendszer
a schengeni államok adatszolgáltatásából jött
létre, a tagállamok közötti adatcserét teszi lehetővé, azaz, hogy egy nálunk elrendelt beutazási tilalom vagy egy körözés más államokban is
megismerhető legyen.

Milyen adatokat
tartalmaz a rendszer?

Miért jött létre a Schengeni
Információs Rendszer?
A belső határok eltörléséből adódó lehetséges
biztonsági problémák miatt azonban kiegyenlítő
intézkedések szükségesek. Ennek keretében
a külső határokon egységes határellenőrzést,
továbbá a schengeni térségen belül egyes
tagországok rendvédelmi szervei ún. mélységi ellenőrzést hajthatnak végre, melynek során

A SIS adatbázisában a következő adatok szerepelnek:
1. beutazási és tartózkodási tilalmak,
2. adatok letartóztatandó és európai elfogatóparancs alapján, átadásra vagy kiadatásra kerülő személyekről,
3. eltűnt személyekre,
4. bírósági eljárásban keresett személyekre
(büntetőeljárásban bíróság által idézett
személyekre, tanúkra) vonatkozó adatok,

5.

6.

személyekre és tárgyakra vonatkozóan
leplezett megfigyelés vagy célzott ellenőrzés céljából kiadott jelzések,
lefoglalandó vagy büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználandó tárgyakra vonatkozó adatok.

Ki férhet hozzá ezekhez?
A SIS a kijelölt rendőri, határellenőrzési, idegenrendészeti, vízumkiadó, vám- és igazságügyi
szervek, a forgalmi engedélyek kiadására hatáskörrel rendelkező hatóságok, továbbá az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Európai
Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)
számára biztosítja – szigorúan célhoz kötötten,
hatáskörükhöz igazodóan – a személyekre, tárgyakra vagy gépjárművekre vonatkozóan bevitt
jelzésekhez való hozzáférést.

Amennyiben
kérdésem van?
A SIS tartalmával kapcsolatosan tájékoztatásért, illetve a rendszerben található adatok
helyesbítése, törlése érdekében az Országos
Rendőr-főkapitányságot kell megkeresni:

