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Tájékoztatás a Schengeni Információs Rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről
A schengeni térségen belül a személyek szabad mozgását lehetővé tevő ún. „schengeni vívmány”
lényegében lebontja a térség belső határait, ugyanakkor megerősíti a külső határok védelmét és
ellenőrzését. Ennek érdekében a tagállamok közös szabályokat alkalmaznak a külső határellenőrzéseknél,
a rövid távú beutazó vízumoknál. Emellett a rendőri és az igazságszolgáltatási szervek szorosan
együttműködnek és létrehozták a Schengeni Információs Rendszert (SIS), mely Európa legnagyobb
informatikai rendszere.
A SIS tagállamonként egy-egy nemzeti rendszerből valamint egy központi rendszerből 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. A SIS jelenleg a 28 résztvevő állam (26 teljes jogú
schengeni tagállam, valamint Románia és Bulgária) által bevitt, több mint 42 millió figyelmeztető jelzést
(körözést) tartalmaz, amely száma havonta körülbelül 3%-kal nő.
A SIS központi rendszere Strasbourgban üzemel, míg Magyarországon a nemzeti rendszer feladatait ellátó
szerv a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH). Ezen túl a
tagállamok létrehozták az ún. SIRENE-Irodákat, amelyek elsődlegesen a rendőrségi együttműködés
szempontjából fontos adatok cseréjét bonyolítják és koordinálják a határokon átnyúló műveleteket.
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.
A központi rendszer ellenőrzését Strasbourgban a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőiből álló
Közös
Felügyelő
Hatóság
végzi.
A nemzeti rendszerek független felügyeletét a nemzeti adatvédelmi hatóságok látják el, ez
Magyarországon 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
A SIS adatbázisában szereplő adatok megismerhetőségét az általános adatvédelmi elveknek megfelelően a
Schengeni Végrehajtási Egyezmény biztosítja. Ennek értelmében, ha bárki tájékoztatást kíván kapni arról,
hogy adatai szerepelnek-e a SIS-ben, vagy az ott található személyes adatok helyesbítését, törlését kéri,
kérésével személyesen, a meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, bármely rendőrkapitánysághoz
vagy magyar külképviselethez fordulhat, akik ezt továbbítják az ORFK illetékes szervéhez (Sirene Iroda).
Ha a kérelmező szerint rendőrségtől kapott válasz nem megfelelő, ebben az esetben a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) tud segítséget nyújtani.
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