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A PNR-adatok gyűjtésének célja a terrorizmus, a súlyos bűncselekmények és a szervezett 

bűnözés megelőzése, valamint a velük szemben folytatott küzdelem hatékonyságának 

növelése. A PNR-adatok szükségességét megerősítette a 2014-ben lejárt ún. Stockholmi 

Program is. Az EU PNR Irányelv tervezetet a Tanács 2013. április 23-án jóváhagyta, az EP 

LIBE szakbizottsága 2013. április 24-i ülésén azonban nem támogatta, az új EP Elnökök 

Értekezlete ugyanakkor 2014. szeptember 18-i ülése alkalmával a dosszié tárgyalása 

újrakezdése mellett döntött. A világban tapasztalható, a dzsihadisták miatti fenyegetettség 

erősödése felgyorsítja azt a folyamatot, hogy minél hamarabb fogadják el az EU PNR 

Irányelv tervezetet és azt oly módon módosítsák, hogy a Schengen külső repülőjáratokon felül 

az EU-n belüli járatokra is terjesszék ki a PNR adatgyűjtés lehetőségét. 2015. január 22-i 

sajtóinformációk szerint az EU PNR Irányelv tervezetet az EB január 28-án az EU Parlament 

elé viszi. 

 

Utas-adat Információs Egység (PIU-k) Európában egyelőre egy EU tagállamban működik, az 

Egyesült Királyságban. Világviszonylatban a tengerentúlon az Amerikai Egyesült 

Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon működnek Utas-adat Információs 

Egységek. Az EU tagállamokon kívül számos ország fejleszti PNR központját, mint például 

az Egyesült Arab Emirátusok, Mexikó, Japán, stb. 

 

Az Európai Bizottság 2012. decemberben az ún. „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” 

egyedi program (ISEC program) keretében célzott felhívást írt ki nemzeti PNR rendszerek 

felállítására, melyre Magyarország Belügyminisztériuma is pályázatot nyújtott be és 

támogatást nyert a nemzeti PNR rendszer kialakítására Az Európai Unió tagállamai közül 

Magyarországon kívül további 13 tagállam nyert támogatást nemzeti PNR rendszer 

kialakítására. Magyarországon a Támogatási Megállapodás 2013. december 5-én került A HU 

PIU és a PNR rendszer kialakítására elszámolható költség összege mindösszesen 5.582.970 

euró, amelyből 90%-os támogatást, azaz 5.024.673 eurót a Bizottság biztosít. A projekt 

hivatalosan 2014. május 1-vel indult és 2016. április 30-án zárul, azaz a HU PIU és a nemzeti 

PNR rendszer éles üzemi működését 2016. május 1-jén kezdi meg. 

 

A HU PIU célja, hogy az utas-adatok átvételével, kezelésével és elemzésével elősegítse a 

terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő, határokon átnyúló bűncselekmények 

felderítését és nyomozását, illetve a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és 

tevékenységek elhárítását. Az SZBKK ezirányú feladatainak ellátására „a nemzeti utas-adat 

információs rendszer létrehozása a rendőrséget érintő és egyes további törvények 

módosításáról szóló 2013. évi CXCVIII. törvény” ad felhatalmazást. A vonatkozó jogszabály 

jelenleg módosítás alatt van, többek között a nemzetközi tapasztalatokra, a világban 

eluralkodó fenyegetettség növekedésére és kiszámíthatatlanságára tekintettel több ponton is 

várhatóan változtatások lesznek.  

 

A magyar utas biztonsági egységgel kapcsolatos valamennyi információ transzparens módon 

megtalálható az szbkk.gov.hu weboldalon a HU PIU alcím alatt. A vonatkozó információk 

folyamatosan feltöltésre kerülnek. 


