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téNyek, adatok

FactS, data

Hivatalos megnevezés:
Államforma:
Európai Uniós tagság:
Schengeni tagság:
Hivatalos nyelv:
Pénznem:
Fôváros:
Terület:

Official name:
Form of state:
Member of the
European Union:
Schengen membership:
Official language:
Currency:
Capital:
Area:

magyarország
köztársaság
2004. május 1.
2007. december 21.
magyar
forint (HuF)
Budapest
93 030 km2,
ez európa területének
1 százaléka
Népesség:
9 962 000 fô
Népsûrûség:
107,3 fô/km2
Idôzóna:
közép-európai idô
gmt + 1 óra
Közigazgatási beosztás: 19 megye és a fôváros
Fôbb nemzeti,
etnikai csoportok:
magyar, horvát, német,
roma, román, szerb,
szlovák, szlovén,
Fôbb vallások:
római katolikus, református,
evangélikus, görög katolikus,
zsidó
Nagyobb városok:
Budapest, debrecen, gyôr,
Szeged, Pécs, miskolc
Éghajlata:
kontinentális

2

Hungary
republic

1st of may 2004
21st of december 2007
Hungarian
forint (HuF)
Budapest
93 030 km2,
1% of the total area of europe
Population:
9 962 000
Population density:
107,3 persons/km2
Time zone:
central-european
gmt + 1 hour
Administrative divisions: 19 counties + capital
Main national,
ethnical minorities:
Hungarian, croatian,
german, romany, romanian,
Serbian, Slovakian, Slovenian
Major religions:
roman catholic, calvinist
lutheran, greek catholic,
Jewish
Major cities:
Budapest, debrecen, gyôr,
Szeged, Pécs, miskolc
Climate:
continental

miNiSzteri köSzöNtô
iNtroductioN By tHe miNiSter

tisztelt olvasó!
Napjainkban elengedhetetlen egy olyan szervezet létezése, amelynek feladata a polgári titkosszolgálatok, a rendvédelmi- és a közigazgatási szervek
állományának védelme, valamint feddhetetlenségének biztosítása. E szervek
tagjainak a becsületesség képzeletbeli lépcsôjén egy fokkal magasabban kell
állniuk mindenki másnál: Magyarországon a közrendet, a közbiztonságot
csak erkölcsileg feddhetetlen állománnyal lehetséges növelni.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) megalakításával a rendvédelmi szervek belsô ellenôrzését egyesítettük. A párhuzamosságok megszüntetésével
és az erôk koncentrálásával már jóval hatékonyabban tudunk fellépni a belsô
korrupció megelôzése érdekében.
Az NVSZ által végzett vizsgálatokra törvényi garanciák vannak beépítve,
amelyek biztosítják, hogy egyetlen, a munkáját becsületesen végzô rendvédelmi kollégának se kelljen tartania az ellenôrzéstôl.
Az NVSZ mûködése biztosítja, hogy az ellenôrzése, védelme alá tartozó
kollégák munkájuk során védve legyenek a bûnelkövetôk támadásaival,
alaptalan, hamis vádjaival szemben, így kiegyensúlyozottan tudják teljesíteni feladataikat.
Magyarország elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, amelyet az
Európai Unió tagjaként kiemelten kezel.
dr. Pintér Sándor
magyarország Belügyminisztere

dear reader,
These days the existence of a body which is responsible for the protection of the personnel of civilian intelligence
services, law enforcement agencies and administrative bodies is essential, and so is ensuring their integrity. The
members of these organs have to stand higher than anybody else on this imaginary scale of honesty: In Hungary,
the standard of public order and security can only be raised by a personnel of high moral integrity.
By means of setting up the National Protective Service (NPS), the internal control of law enforcement agencies
was merged into one entity. By the elimination of parallelism and by the concentration of forces we are enabled
to act more effectively to prevent internal corruption.
The tests carried out by NPS are backed up by guarantees built into the laws which ensure that no one of the staff
of law enforcement bodies who honestly do their job should fail to comply with the inspection.
The operation of NPS ensures that the colleagues under its control and care be protected at work from the attacks
by criminals, against ungrounded and false accusations, so that they can fulfil their tasks in a balanced environment.
Hungary, being a member state of the European Union, is committed to the fight against corruption as one of its
priorities.
Sándor Pintér dr.
minister of interior of Hungary
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Országának területe nem éri el a 100 000 négyzetkilométert,
nyelvét sehol másutt nem beszélik, népdalai nem hasonlítanak
másokéra, mégis több mint 1100 éve él Európa közepén a magyar nép. Történelmének gyakori ember- és értékpusztító sorsfordulói ellenére olyan értékeket mondhat magáénak, amelyek
miatt messze földrôl is felkeresik.
Magyarország Közép-Európa szívében, a Kárpátok, az Alpok és
a Dinári-Alpok övezte Kárpát-medencében helyezkedik el. Gazdag természeti és kulturális örökséggel büszkélkedhet. Magyarország legfôbb látnivalói és hírességei közé tartozik többek
között fôvárosának, Budapestnek egyedülálló panorámája, a Balaton lenyûgözô tájai, az aggteleki cseppkôcsodák, a tokaji
borok, Hollókô hagyományos parasztházai és a végtelen alföldi
puszta.
Magyarország nemcsak édesvízben, de hévizekben is gazdag, sôt
Európa hévízben leggazdagabb tájegysége. Hévízkészlete világviszonylatban is jelentôs, európai viszonylatban egyedülálló. Izland után Magyarországon van a legnagyobb felszíni
termálvíz-készlet a világon: a több száz forrás gyógyító vize ezreket segít egészségük visszaszerzésében. Az országban mintegy
150 melegvizes gyógyfürdô, köztük 36 speciális — többek között
radioaktív, kénes-savas, sós-brómos-karbonátos, jódos vizet tartalmazó — fürdô található. Európa egyetlen barlangfürdôje Északkelet-Magyarországon a tapolcai. A Balaton közeli Hévíz pedig
Európa legismertebb meleg (33 °C) gyógyvizû tava. Nemzetközi
hírû gyógyfürdôhelyek: Budapest, Hévíz, Balatonfüred, Harkány,
Bük, Sárvár, Hajdúszoboszló, Gyula.
Magyarország legjelentôsebb folyója a Duna, amely kettészeli
az országot. A Duna Európa második legnagyobb folyója, és
Közép-Európa fô folyóvize. Az ország 1200 természetes és mesterséges tava közül a legnagyobb és külföldön is legismertebb a
Balaton, amely Közép-Európa legnagyobb tava, kisgyermekes
családok, vitorlázók és a tóparti üdülést kedvelôk paradicsoma,
így fontos hazai és nemzetközi idegenforgalmi központ. Hossza
72 kilométer, szélessége 1,5 és 11 kilométer között változik, felülete 596 négyzetkilométer. Átlagos mélysége 3 méter, kivéve
a Tihanyi-szorosnál, ahol a 10-11 métert is elérheti.
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The territory of the country is under 100 000 square kilometres, there is no other place in the world where the
Hungarian language is predominantly spoken, its unique folk songs are not a bit like others, all the same, Hungarians
have lived in the centre of Europe for 1100 years. The Hungarian history is traditionally full of homicidal and worth
destructive reversals of fortune, however, in spite of these facts, the country and its nation represent such great values
that the visitors arrive from faraway countries to see this land.
Hungary lies in the heart of Central Europe, spreads over in the Carpathian Basin surrounded by the Carpathian
Mountains, the Alps and the Dinaric Alps. It can be proud of its rich natural and cultural heritage. Hungary is famous
for the unique panorama of its capital, Budapest, the fascinating landscapes of Lake Balaton, the breath-taking stalactite
cave of Aggtelek, the Tokaj wines, the traditional cottage of Hollókô, or the endless Great Hungarian Plain.
Hungary is abounding both in fresh water and thermal water. This country is not only the richest thermal part of Europe,
but its thermal water reserve is considerable on a world scale, too. Behind Iceland, Hungary has the largest thermal water
resources in the world: hundreds of medicinal springs help thousands in recovery. Nevertheless, the country provides 150
thermal baths, including 36 special — radioactive, sulphurous-acid, salty-bromated-carbonated or iodized — medicinal
water baths. The only cavern bath of Europe is located in Tapolca, in North-East Hungary. Hévíz, near Lake Balaton, is
one of the most popular hot water (33ºC) medicinal
baths on the continent. Budapest, Hévíz, Balatonfüred, Harkány, Bük, Sárvár, Hajdúszoboszló and Gyula
are spas of international fame.
The most significant river, the Danube (Duna)
divides the country. It is the second largest river of
Europe and the main stream of Central Europe.
From among the 1200 natural and artificial lakes,
the biggest and the most popular one abroad is the
Balaton, which is the largest lake in Central Europe.
It is the paradise for families with little children,
yachtsmen and those who are fond of lake-shore
vacation and having a rest; this is the reason why
this unique place is a significant national and international tourist centre. The length of the Balaton is
72 km, its width is between 1,5 and 11 km, its
surface is 596 square kilometres and its average
depth is about 3 metres, except at Tihany, where it
can reach 10-11 metres.
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NatioNal ProtectiVe SerVice

Fôigazgatói
köSzöNtô
A Nemzeti Védelmi Szolgálat nevében
tisztelettel köszöntöm Önt.
Mint minden információs kiadvány, e brossura is arra
hivatott, hogy egyfajta „idegenvezetés” keretében betekintést adjon egy szervezet életébe, melynek 2011.
január elseje óta az a célja, hogy tevékenységével megteremtsen egy erkölcsileg tiszta, szakmailag felkészült,
gondolkodásmódjában európai közszolgálatot hazánkban, továbbá megvédje azok mûködését a korrupciós
befolyásolástól, így erôsítve a társadalmi közbizalmat.
Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok éppúgy,
mint a köz szolgálatában álló szervezetek tagjai ismerjék a Szolgálat küldetését, tevékenységének törvényes
alapjait. Irányelveink között szerepel a nyitottság és az
elérhetôség. Eme követelményeket hivatott szolgálni kiadványunk is, melynek oldalait remélem, minden érdeklôdô megelégedéssel forgatja majd.
dr. Bolcsik zoltán r. vezérõrnagy
a Nemzeti Védelmi Szolgálat fôigazgatója

director
geNeral’S addreSS
I would like to warmly welcome you on behalf of the
National Protective Service.
Just like any kind of booklets, this brochure is intended
to give a guided tour into the life of an organization
whose aim from the month of January of 2011 is to
establish an ethically clean, professionally prepared civil
service thinking in the European way in Hungary,
furthermore to protect it from the influence of
corruption, in order to enhance public trust.
I find it very important not just for citizens, but also for
members of agencies linked to civil service to gain
knowledge of the mission and the legal bases of the Service.
Among our guidelines are openness and availability.
Our brochure intends to fulfil these requirements,
hoping that all who are interested will turn its pages
with satisfaction.
police major general zoltán BolcSik dr.
director general of the National Protective Service
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a Nemzeti Védelmi
Szolgálat célJa, Feladatai

tHe NatioNal ProtectiVe
SerVice (NPS) aimS aNd taSkS

Egyetlen közfeladat sem mentes a korrupciós kockázatoktól. A
kockázati tényezôk csökkentésében a büntetôjogi eszközökön, a
szankciókon túlmenôen szükséges a bûnmegelôzés elôtérbe helyezése, a társadalmi tudatosság erôsítése annak érdekében, hogy a
korrupció jelenségét felismerô, elítélô és elhárító közszféra jöjjön
létre.
E feladatokat is szem elôtt tartva a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
mint a belsô bûnmegelôzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó
szerv a rendôrségi törvényben kapott felhatalmazás alapján látja
el védelmi feladatait a rendvédelmi szervek, a polgári titkosszolgálatok és a közigazgatási szervek vonatkozásában.
Szervezetünk egyenrangú, és funkcionálisan önálló része a magyar
rendôrségnek, amelyet rajta kívül az általános rendôri feladatokat
ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv együttesen és egymás
mellé rendelten alkot. Így a Nemzeti Védelmi Szolgálat függetlensége biztosított.

As it is widely known, no one public task is free from the risk of
corruption. During the fight against corruption apart from the means
of criminal law and sanctions, it is also necessary to promote crime
prevention, and public awareness should also be raised, in order to
establish a public sector which recognises, condemns and deflects
corruption.
With these tasks in mind, the National Protective Service (NPS) as
an organ for internal crime prevention and crime detection exerts its
protective duties under the mandate of the Police Act covering law
enforcement authorities, civil secret agencies and bodies of public
administration.
Our organization is an equal and functionally independent part of the
Hungarian police, which comprises two more bodies, one - responsible
for general police tasks and one - for anti-terrorism. These three organs
serve side by side and in co-ordination with each other. Thus, the
National Protective Service exerts its activities independently.

az NVSz kizárólagos hatáskörrel látja el az alábbi, rendôrségi
törvényben meghatározott feladatokat:
Kifogástalan életvitel ellenôrzés
A jogszabályokban meghatározott eljárásrend alapján végezzük a hivatásos állományba jelentkezôk és a már hivatásos állományú tagok
kifogástalan életvitel ellenôrzését, annak érdekében, hogy a hivatásos
szolgálatra méltatlan, kifogásolható életvitelû személyek ne kerülhessenek, illetve ne tartozzanak a védett szervek hivatásos állományába.

the National Protective Service with exclusive jurisdiction
covers the following duties under the Police act:
Life-style monitoring
We carry out life-style monitoring tests based on specific statutory
procedure in order to check the life-style of applicants for professional
career and members of the in-service professional staff. The purpose
of this is that people with life-styles which are derogatory to
professional service, or people with objectionable life-styles should
not join or belong to the protected units of the professional bodies.

Megbízhatósági vizsgálat
A védett szervek vonatkozásában ügyész által felügyelt és jóváhagyott
vizsgálatokat folytatunk a közszolgálat és a hivatásos szolgálat ellátásának szabály- és jogszerûsége, a feladatellátás során tanúsított magatartás megfelelôsége és az intézkedési és munkaköri kötelezettség
teljesülése szempontjából. A vizsgálat során mesterséges helyzeteket
hozunk létre annak érdekében, hogy kiderüljön, az ellenôrzés alá vont
személy eleget tesz-e intézkedési kötelezettségének, illetve nem tanúsít-e olyan magatartást, amely jogszabályba ütközik.

Integrity testing
We carry out tests in the personnel of protected organisations, under
the supervision and approval of prosecutors, into their performance
at public and professional services from the aspects of regularity and
legality, and we also test whether their behaviour adopted during task
performance is appropriate and is in compliance with their job
requirements and obligations. During testing, we create artificial
situations in order to see the audited person's compliance with the
obligation, and showing lawful conduct.

Bûnfelderítés
Elvégezzük a védett állomány tagja által elkövetett, illetve velük, hozzátartozóikkal, vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más
személlyel szemben elkövetett meghatározott bûncselekmények felderítését, amely során titkos információgyûjtés alkalmazható.

Crime detection
We detect crimes committed by or against any member of the
protected bodies or thier relatives, or any other person related to the
protected one, respectively. In this procedure secret information
gathering is statutorily allowed.

Védelem
A védett szervek állományának bármely tagja bizalommal fordulhat
hozzánk valamennyi olyan esetben, amikor hivatali kötelezettségei ellátásával, vagy hivatásos állományba tartozásával összefüggésben sérelem éri, vagy a hivatásos szolgálatra nézve hátrányos jelenségre
kívánja felhívni a figyelmet.

Protection
Any member of the personnel of these organisations may contact us
with trust for all cases where he suffers harms for performing his duties
and liabilities, or in connection with his status as a member of the professional staff, or he wants to draw the attention on phenomena which
are detrimental to the professional service.
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reNdVédelmi SzerVek Védelmi
Szolgálata igazgatóSág
AKIKET VÉDÜNK…
• Rendôrség
• Büntetés-végrehajtás
• Rendészeti szakközépiskolák
A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság
által védett szervek állományának összlétszáma 54.600 fô.
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WHOM WE PROTECT…
• Police
• Penal Executive Institutions
• Police Technical Colleges
The total number of staff of the bodies protected by the Directorate
of the Protective Service of Law Enforcement Agencies is 54.600
persons.

directorate oF tHe ProtectiVe SerVice
miNiSzteri köSzöNtô
oF law eNForcemeNt ageNcieS

AKIK VÉDENEK…
Feladataink
• Belsô bûnmegelôzési és bûnfelderítési feladatok, melyeket meghatározott
esetekben a védett állomány tagja illetve hozzátartozója védelme érdekében is ellátunk
• Kifogástalan életvitel ellenôrzések lefolytatása
• Megbízhatósági vizsgálatok elvégzése
A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság négy fôosztályra tagozódóan
látja el a feladatait: Központi Fõosztály, Kelet-magyarországi Fõosztály, Nyugat-magyarországi Fõosztály és Büntetés-végrehajtási Fõosztály. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság alapfeladata a rendvédelmi szerveken belüli korrupciós és
más, hatáskörbe utalt jogsértések elleni küzdelem.

THOSE WHO PROTECT…
Szabó Jenô r. dandártábornok
rendôrségi fôtanácsos
címzetes egyetemi docens
igazgató, fôigazgató-helyettes
police Brigadier general Jenô SzaBó
chief counsel of police
Honorary associate Professor
director
deputy director general

our tasks
• Internal crime prevention and detection which in specific cases also fulfil the
protection of the personnel of the protected agencies and bodies and that
of their relatives
• Life style monitoring
• Integrity testing
The Directorate of the Protective Service of Law Enforcement Agencies is divided into
four divisions to fulfil its tasks, namely the Central Division, Eastern-Hungarian Division,
Western-Hungarian Division, and the Prison Service Division. The main task of the
Directorate of the Protective Service of Law Enforcement Agencies is the fight against
corruption and other criminal offences within the law enforcement agencies.

a rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata igazgatóság elérhetôségei:
accessibilities of the directorate of the Protective Service of law enforcement agencies:
telefon/phone:
e-mail:

+ 36 1 475 3701,
rszvsz@nvsz.police.hu
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Polgári titkoSSzolgálatok Védelmi
Szolgálata igazgatóSág
AKIKET VÉDÜNK…
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WHOM WE PROTECT…

• Alkotmányvédelmi Hivatal
• Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
• Terrorelhárítási Központ
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
• Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
• Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
• Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és
Tudományszervezési Fôigazgatóság
• Nemzeti Biztonsági Felügyelet
• Országgyûlési Õrség
• Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium azon
szervezeti egységei, amelyek ellátják a Nemzeti Védelmi
Szolgálat által védett szervek irányítását, ellenôrzését,
bûnüldözési és államigazgatási adatkezelését,
pénzügyi, gazdasági ellátását, kiképzését, és oktatását.
• Kormány által a központi államigazgatási szervekrôl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény alapján nemzetbiztonsági célból létrehozott
kabinet, valamint az annak munkáját segítô testület

• Constitution Protection Bureau
• Special Service for National Security
• Counter Terrorism Centre
• National University of Public Service Faculty of Law Enforcement
• Center for Organized Crime and Coordination
• Ministry of Interior International Training Center
• Ministry of Interior Directorate for Education,
Training and Science
• National Security Authority
• Parliamentary Guard
• The special departments of the Ministry of Interior, the Ministry
of National Economy, the Ministry of Public Administration and
Justice whose tasks are to direct and supervise the organizations
protected by the National Protective Service as well as to handle
their criminal state administration database and to control their
financial and economic management, training and education.
• A cabinet set up by the Government for national security
purposes under the Act on the central bodies of administrations,
on the status of the members of the Government and the
secretaries of state, and the body supporting its work.

A Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóság által
védett szervek állományának létszáma közel 5000 fõ.

The total number of staff of the bodies protected by the Directorate
of the Protective Service of Civilian Secret Agencies is 5000 persons.

directorate oF tHe ProtectiVe SerVice
oF ciViliaN Secret ageNcieS

Növekvô számban kerülnek látókörbe olyan bûnözôk, akik tudatosan törekednek a védett szerveink tagjaival történô bûnös kapcsolatépítésre, igyekeznek rendvédelmi, titkosszolgálati infrastruktúrát
kiépíteni jogsértô tevékenységük elôsegítésére és védelmére.
There is a growing number of criminals coming into our scope who
deliberately try to get into unlawful connection with the protected
staff and build up law enforcement, secret service infrastructure in
order to help and cover their criminal activities.

AKIK VÉDENEK…
zsombok györgy r. dandártábornok
rendôrségi fôtanácsos
igazgató, fôigazgató-helyettes
police Brigadier general györgy zSomBok
chief counsel of police
director
deputy director general

Feladataink
• Belsô bûnmegelôzési és bûnfelderítési feladatok, melyeket
meghatározott esetekben a védett állomány tagja illetve hozzátartozója
védelme érdekében is ellátunk
• Kifogástalan életvitel ellenôrzések lefolytatása
• Megbízhatósági vizsgálatok elvégzése
A Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóság szervezeti keretein belül négy fõosztály, az Alkotmányvédelmi Hivatal Fõosztály, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Fõosztály, a Központi Szervek Védelmi Fõ-osztály
és a Mûveleti Fõosztály látja el a Nemzeti Védelmi Szolgálatra háruló feladatokat.

THOSE WHO PROTECT…
our tasks
• Internal crime prevention and
detection which in specific cases
also fulfil the protection of the personnel
of the protected agencies and bodies
and that of their relatives
• Life style monitoring
• Integrity testing
The directorate of the Protective Service of Civilian Secret
Agencies is divided into four divisions to fulfil its tasks,
namely the Constitution Protection Bureau Division, the
Special Service for National Security Division, the Central
Agencies Protection Division and the Operational Division.

a Polgári titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata igazgatóság elérhetôségei:
accessibilities of the directorate of the Protective Service of civilian Secret agencies:
telefon/phone: + 36 1 433 9729
e-mail:
ptvsz@nvsz.police.hu
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közigazgatáSi SzerVek
Védelmi Szolgálata igazgatóSág
AKIKET VÉDÜNK…
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal
• Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek
• Jogszabályban meghatározott kormánytisztviselõk
és kormányzati ügykezelõk
A Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság által
védett szervek állományának összlétszáma közel 62.000 fõ.
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WHOM WE PROTECT…
• National Tax and Customs Administration
• Office of Immigration and Nationality
• Organisations of Professional Disaster Management
• Civil servants and governmental administrators
stipulated by law
Total number of staff of the bodies protected by the Directorate of the
Protective Service of Administrative Agencies is about 62.000 persons.

directorate oF tHe ProtectiVe SerVice
miNiSzteri köSzöNtô
oF admiNiStratiVe ageNcieS
AKIK VÉDENEK…
Feladataink
• Belsô bûnmegelôzési és bûnfelderítési feladatok,
melyeket meghatározott esetekben a védett állomány
tagja illetve hozzátartozója védelme érdekében is ellátunk
• Kifogástalan életvitel ellenôrzések lefolytatása
• Megbízhatósági vizsgálatok elvégzése
A Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság szervezete négy
fõosztályból áll: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fõosztály, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Fõosztály, Katasztrófavédelmi Szervek Fõosztály és Korrupció
Elleni Fõosztály. A Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság
bûnmegelõzési és bûnfelderítési tevékenysége során elemzi a védett szervek
munkafolyamatait, felméri a hatósági mûködés során felmerülõ jogsértések kockázatait, értékeli a tudomására jutott információkat.

THOSE WHO PROTECT…
dr. tomin Szilvia r. ezredes
igazgató
police colonel Szilvia tomiN dr.
director

Our tasks
• Internal crime prevention and detection, which covers in certain cases the
protection of the person and the relative of the protected agencies and bodies
• Life style monitoring
• Integrity testing
Directorate of the Protective Service of Administrative Agencies is divided
into four departments to fulfil its tasks, namely the National Tax and
Customs Administration Department, the Office of Immigration and
Nationality Department, the Organisations of Disaster Management
Department and the Anti-Corruption Department.
Within the activity of crime prevention and detection the Directorate
analyses the workflow of the protected agencies, evaluates the risks of
infringement of lawful rights in official activities and assesses the information
learnt.

a közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata igazgatóság elérhetôségei:
accessibilities of the directorate of the Protective Service of administrative agencies:
telefon/phone:
e-mail:

+ 36 1 433 9724
kszvsz@nvsz.police.hu
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a Nemzeti Védelmi
Szolgálat
Nemzetközi
kaPcSolatai
A Nemzeti Védelmi Szolgálat a nemzetközi együttmûködés
területén kiemelt figyelmet fordít elsôsorban a szomszédos országok, és más EU tagállamok partner szerveivel történô kapcsolat kialakítására, fejlesztésére, az együttmûködések
elmélyítésére és a kölcsönös bizalom erôsítésére.
• Tudatában a nemzetközi együttmûködés szükségességének, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint az Európai Partnerek
a Korrupció Ellen (EPAC) szervezetnek tagja, aktív szerepet
vállal annak munkájában.
Az EPAC általános, fô célkitûzései között szerepel a korrupció
elleni harc során szerzett tapasztalatok és legjobb gyakorlatok
cseréje, valamint az együttmûködések fejlesztése és elmélyítése
az Európai Unió és az Európa Tanács tagállamainak anti-korrupciós szolgálatai között.
• Szervezetünk tagja még az Európai Korrupcióellenes Kapcsolattartó Hálózatnak (EACN), amelyet az EPAC már meglévô, informális együttmûködésre építve 2009-ben a
2008/852/IB tanácsi határozat állított fel.
• Az EPAC/EACN elkötelezett tagjaként és építve Magyarország és az EPAC közötti hosszú múltra visszatekintô, eredményes és gyümölcsözô együttmûködések sorára, a Nemzeti
Védelmi Szolgálat a soros magyar EU elnökség keretében, 2011.
áprilisában sikeres EPAC/EACN Projekt Konferenciát rendezett
a Belügyminisztériummal közösen.
• A Nemzetközi Rendôri Vezetôk Szimpóziuma (IPES)
1994-ben alapított non-profit szervezet, amely ismerteti elméleti és gyakorlati szakemberek kutatásait, rendészeti területen
elért vívmányait, fórumot biztosít a rendvédelmi szervek elôtt
álló kihívások, aktuális problémák megvitatására nemzetközi
konferenciák szervezésével, lehetôvé teszi cikkek, könyvek
publikálását.
• 2013-ban az IPES 23. éves találkozóját — az NVSZ társszervezésében — elsô alkalommal rendezték meg Budapesten.
A ‘Globális feladatok napjaink rendôri munkájában’ címmel
tartott tanácskozás lehetôséget biztosított olyan nemzetközi
érdeklôdésre számot tartó témakörök megvitatására, mint a
korrupció, számítógépes bûnözés, a terrorizmus globális kihívásai, vagy a rendôrségi munka javításának lehetôségei.
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iNterNatioNal
relatioNS oF
tHe NatioNal
ProtectiVe SerVice
In its international relations, the National Protective Service
primarily focuses on developing and improving relations with
partner organisations operating in the neighbouring countries
and the Member States of the European Union. This includes,
in particular, estbalishing and enhancing cooperation,
strengthening mutual trust.
• The National Protective Service is aware of the necessity of
international cooperation; therefore it takes an active part in the
European Partners against Corruption (EPAC) as a member organization.
The general objectives of EPAC include the exchange of
experiences and best practices among agencies combating
corruption in the European Union and the Council of Europe
Member States and the further strengthening of cooperation
among them.
• The National Protective Service is also a member of the
European Anti-Corruption Network (EACN), which was
set up in 2009 on the already existing basis of EPAC, by
the EU Council Decision 2008/852/JHA of 24 October
2008.
• As a committed member of EPAC/EACN and also building
on a long tradition of fruitful and rewarding cooperation between
Hungary and the EPAC, the National Protective Service
organized an EPAC/EACN Project Conference jointly with the
Ministry of Interior within the framework of the Hungarian EU
Presidency in April 2011.
• The International Police Executive Symposium (IPES) founded in 1994 in New-York — is an international non-profit organization for academics and practitioners providing forum to
promote their researches, inform about their latest achievements,
organize international conferences and publish articles and books.
• The 23rd annual conference of IPES in 2013 was the first
one in Budapest co-organized by the National Protective Service.
The theme of the meeting was “Global Issues in Contemporary
Policing” offering opportunity to discuss topics of international
interest such as corruption, cyber security and global challenges
combating terrorism, or the prospects for the improvement of the
work of the police.

miNiSzteri köSzöNtô

Nemzeti Védelmi Szolgálat
NatioNal ProtectiVe SerVice
Postacím / mailing address: 1391 Budapest, Pf. 239.
e-mail: nvsz@nvsz.police.hu
telefon/phone: +361 433 9722
Fax: +361 433 9751
zöld szám / green number: 0680 200 974

