
Segítség a nemzeti 
bűnüldöző és 

közigazgatási 
hatóságok számára 

a schengeni térség 
hatékonyabb 

védelmében és az 
eltűnt személyek 
felkutatásában. 

Kérdése van az Európai Unióról?
Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval 

kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Ingyenesen hívható telefonszám (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a 
00 800-as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat.

D
R-31-13-412-H

U
-C

SIS II
Schengeni 

Információs 
Rendszer II

SIS II
Schengeni 

Információs 
Rendszer II

©
 M

egum
i | D

ream
stim

e.com

A SIS II-ről és a jogairól az alábbi weboldalon kaphat 
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ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Mi a schengeni térség?
A schengeni térség – amelynek területén megszűnt a belső 
határokon végzett ellenőrzés – az európai kontinens jelentős 
részére kiterjed. A térség országai közös szabályokat alkalmaz-
nak a schengeni térség külső határain végrehajtott ellenőrzésre, 
valamint a vízumok kiadására és a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozóan (a 
schengeni országok felsorolása az e tájékoztató füzet alján talál-
ható hivatkozáson keresztül érhető el).

Mi a Schengeni Információs Rendszer?
A Schengeni Információs Rendszer (és a rendszer második ge-
nerációja, a SIS II) a schengeni együttműködés központi eleme. 
Ez az információs rendszer lehetővé teszi, hogy a schengeni 
térség külső határain és a schengeni térségen belül végzendő 
ellenőrzésekért felelős nemzeti határellenőrző, vám- és rendőri 
hatóságok a körözött vagy eltűnt személyekre, illetve tárgyakra, 
például lopott gépjárművekre vagy iratokra vonatkozóan � gyel-
meztető jelzéseket osszanak meg egymással. A SIS II tehát fon-
tos szerepet tölt be a megszűnt belső határellenőrzések kontex-
tusában, emellett megkönnyíti a személyek szabad mozgását a 
schengeni térségben.

A SIS II tájékoztatást nyújt azokról a személyekről, akik nem jo-
gosultak a schengeni térségbe beutazni vagy ott tartózkodni, 
és akik ellen bűncselekmény miatt körözés van érvényben. A 
rendszer emellett információkat tartalmaz eltűnt személyekről, 
különösen a gyermekekről és egyéb kiszolgáltatott, védelemre 
szoruló egyénekről. A SIS II továbbá adatokat tárol bizonyos tár-
gyakról, például olyan gépjárművekről, lőfegyverekről, hajókról 
és személyazonossági okmányokról, amelyeket elveszítettek, 
eltulajdonítottak vagy bűncselekményhez használtak fel.

A rendszer lényege, hogy az egyik ország vám-, rendőrségi, igaz-
ságügyi vagy egyéb közigazgatási hatósága úgynevezett � gyel-
meztető jelzést adhat ki, amely leírja a keresett személyt vagy 
tárgyat. A � gyelmeztető jelzés kiadásának oka lehet:

•  a schengeni térségbe való beutazásra vagy az ott-tartózko-
dásra nem jogosult személy beutazásának megtagadása;

•  olyan személy felkutatása és őrizetbe vétele, aki ellen eu-
rópai elfogatóparancs van érvényben;

•  egyének tartózkodási helyének megállapításához történő 
segítségnyújtás az igazságügyi vagy bűnüldöző hatósá-
gok kérésére; 

•  eltűnt személy felkutatása és védelme;
•  eltulajdonított vagy elveszett vagyontárgy felkutatása.

A SIS II a személyek azonosításához szükséges adatokat (ideért-
ve a képeket és az ujjlenyomatokat), valamint a � gyelmeztető 
jelzéssel kapcsolatos információkat (többek között a végrehaj-
tandó intézkedést) tárolja. 

Mely hatóságok férnek hozzá 
a SIS II-ben tárolt adatokhoz?
A SIS II kizárólag a nemzeti bűnüldöző, igazságügyi és közigaz-
gatási hatóságok számára érhető el. Ezek a hatóságok csak azok-
hoz a SIS II-ben tárolt adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a fel-
adataik elvégzéséhez kifejezetten szükségesek. Az EUROPOL és 
az EUROJUST európai ügynökségek bizonyos lekérdezésekhez 
korlátozott hozzáférési jogokkal rendelkeznek.

Hogyan biztosítják a személyes 
adatok védelmét?
A SIS II-t használó hatóságok minden országban kötelesek ellen-
őrizni a rendszerbe bevitt információk minőségét. A schengeni 
térségben szigorú előírások vonatkoznak az adatvédelemre. 
Ha a rendszer egy egyén személyes adatait tárolja, az érintett 
egyén jogosult hozzáférést kérni adataihoz, és meggyőződni 
azok pontosságáról, valamint az adatbevitel jogszerűségéről. 
Amennyiben az adatok nem valósak, vagy azok bevitele nem 
jogszerű, az egyénnek jogában áll az adatok kijavítását, illetve 
törlését kérni.

A hozzáférés csak akkor tagadható meg, ha ez a � gyelmeztető 
jelzéssel kapcsolatos jogszerű feladatok végrehajtása vagy más 
személyek jogainak és szabadságjogainak védelme érdekében 
szükséges. 

Mi történik, ha a schengeni térségen 
belül bűncselekményben részt vevő 
vagy oda jogellenesen beutazó 
személy visszaél a nevemmel?
Előfordul, hogy a schengeni térségben bűncselekmények elköve-
téséhez, illetve beutazás vagy tartózkodás megkísérléséhez hamis 
személyazonosságot használnak. A visszaélést gyakran elveszett 
vagy eltulajdonított személyazonossági okmányokkal követik el. 
Ha emiatt � gyelmeztető jelzés kerül a SIS II-be, ez nehézségeket 
okozhat azon személy számára, akinek a személyazonosságával 
visszaéltek. Ezen ártatlan személyek védelmére azonban részletes 
eljárásokat dolgoztak ki (lásd lent).

Hogyan kérhető adathoz való 
hozzáférés, javítás vagy törlés, 
illetve mi a teendő, ha személyes 
adatával visszaélnek?
Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival visz-
szaéltek, azokat javítani vagy törölni szükséges, akkor bármely 
schengeni országban kérhet hozzáférést. Ehhez vegye fel a kap-
csolatot az illetékes hatósággal (rendszerint a nemzeti adatvé-
delmi hatóság vagy a SIS II-be bevitt nemzeti adatok minőségé-
ért felelős hatóság). Ha a schengeni térségen kívül tartózkodik, 
akkor forduljon azon schengeni ország konzulátusához, amely-
ben él. Legkésőbb három hónapon belül tájékoztatást kap a ké-
rése nyomán tett intézkedésekről.

A SIS II-ről és a jogairól az alábbi weboldalon kaphat 
bővebb felvilágosítást:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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