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RÓLUNK
A Budapesten található CEPOL az Európai Unió ügynökségeként 
a bűnüldöző szervek képviselői számára nyújt képzéseket az 
unió teljes területén és azon túl is. A képzések kidolgozásával, 
végrehajtásával és koordinálásával foglalkozó Ügynökségünk 
nemcsak rendőrök, hanem vámtisztviselők, valamint az 
igazságszolgáltatás és a határőrség tagjai számára is változatos 
tananyagokat kínál. Tevékenységünkkel erősítjük az EU belső 
biztonságát, és hozzájárulunk a terrorizmus, a szervezett 
bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és 
a polgárokat és az európai életmódot fenyegető egyéb közvetlen 
veszélyek elleni küzdelemhez. Ügynökségünk 2001-es létrehozása 
óta több mint 240 ezer rendvédelmi dolgozót képzett.

A CEPOL összefogja az uniós tagállamok bűnüldözési 
hatóságai számára létrehozott képzési intézetek hálózatát, 
és támogatja őket a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel, 
a bűnüldözési együttműködéssel, az információcserével és az 
interoperabilitással kapcsolatos képzésben. Emellett felmérjük 
a képzési igényeket, ezzel is hozzájárulva az EU biztonsági 
prioritásainak érvényesüléséhez. A CEPOL az EU intézményeivel, 
egyéb ügynökségeivel és tagállamaival, valamint nemzetközi 
szervezetekkel és partnerekkel együttműködve biztosítja 
a legsúlyosabb fenyegetésekkel szembeni közös fellépést.

Az Ügynökség képzési tevékenységeiben való részvételhez 
a rendvédelmi szervek munkatársainak a CEPOL online tanulási 
platformja, a LEEd regisztrált felhasználóinak kell lenniük. 
A Moodle rendszer segítségével a LEEd ingyenes hozzáférést 
biztosít a képzési források teljes köréhez, beleértve a gyakorlati 
közösségeket, a személyes szakmai portfóliót, valamint a szakmai 
e-újságok és e-könyvek széles tárházát.

Az Ügynökség elkötelezett a minőség és a folyamatos fejlődés 
mellett. 2017 óta a CEPOL igazgatási rendszere a nemzetközileg 
elismert ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerint 
tanúsított.

https://leed.cepol.europa.eu/


EREDMÉNYEINK 2021-BEN
46 000 

rendvédelmi dolgozót 
képeztünk

396 
tantermi és online képzést 

kínáltunk

249 
rendvédelmi dolgozó 

számára csereprogramot 
biztosítottunk

97% 
feletti általános elégedettsé-
gi arányt értünk el a képzé-

seinken részt vevők körében

ISO 9001:2015 
minőségirányítási 

rendszer tanúsítvány 
megújítva

ISO 29993:2017 
akkreditáció a formális ok-
tatáson kívüli képzési szol-

gáltatások terén fenntartva

A CEPOL egy kiberbűnözés elleni akadémiát is működtet, szoros együttmű-
ködésben az erre a területre szakosodott tudásközpontokkal és egyéb intéz-
ményekkel. Az akadémia akár 80 résztvevő egyidejű oktatására is alkalmas, 
és olyan speciális témákban kínál képzéseket, mint a kibertámadások kivé-
dése, az OSINT (nyílt forrású hírszerzés), a készpénz nélküli fizetési csalás, 

az elektronikus bizonyítékok, a mesterséges intelligencia vagy a gyermekek 
szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása elleni fellépés.



SZOLGÁLTATÁSAINK
TANTERMI KÉPZÉSEK
A CEPOL tanfolyamokat, konferenciákat és 
szemináriumokat szervez, amelyek jellemzően egy hétig 
tartanak, és az EU-tagállamok képzési intézményeiben 
vagy a CEPOL budapesti központjában kerülnek 
megrendezésre.

ONLINE OKTATÁS
Online bűnüldözési oktatási platformunkon (LEEd) 
keresztül interaktív webináriumokat, virtuális tantermi 
tevékenységeket és oktatók felügyelete mellett 
szervezett online kurzusokat, valamint önállóan 
végezhető képzési modulokat és exploratív tanulási 
tapasztalatokat kínálunk a saját tempójukban tanulni 
kívánó felhasználók számára.

CSEREPROGRAM
A CEPOL csereprogramja lehetővé teszi a rendvédelmi 
intézmények számára, hogy egy héten keresztül 
egy másik ország képviselőit fogadják, lehetővé 
téve számukra a tapasztalatok megosztását, 
a bevált gyakorlatok átvételét, a bizalom építését, 
együttműködési projektek elindítását, valamint 
a mélyreható és tartós tanulási és kapcsolatépítési 
lehetőségek előmozdítását.

TUDOMÁNYOS ISMERETEK ÉS KUTATÁS
A CEPOL szorosan együttműködik az Európai Unió 
különböző kutatóintézeteivel a bűnüldözéssel kapcsolatos 
kutatások támogatása és a tudásmegosztás elősegítése 
érdekében. Az Ügynökség ingyenes hozzáférést biztosít 
tudományos anyagokhoz a rendvédelmi szervek 
munkatársai számára, és évente kétszer kiadja az 
Európai Rendvédelmi Kutatási Közlöny (European Law 
Enforcement Research Bulletin) című kiadványt.

KAPACITÁSBŐVÍTŐ PROJEKTEK
A CEPOL nemzetközi partnerekkel együttműködve 
a következő uniós finanszírozású projekteken 
keresztül végez kapacitásbővítő tevékenységeket az EU 
szomszédságában:

• CT INFLOW: Információcsere és a büntetőjogi 
válaszlépések javítása a terrorizmussal kapcsolatban 
az EU déli szomszédságában lévő országokban

• EUROMED Police: A szervezett bűnözés elleni 
küzdelem intézményi kapacitásának bővítése az EU 
déli szomszédságában lévő országokban

• WB PaCT: A nyugat-balkáni országok kapacitásainak 
megerősítése a szervezett bűnözés és a terrorizmus 
elleni küzdelemben

• TOPCOP: A stratégiai és operatív együttműködés 
megerősítése a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
érdekében a keleti partnerség országaiban

https://leed.cepol.europa.eu/


BŰNÜLDÖZÉSI KÉPZÉSSEL 
ÉS TANULÁSSAL EGY 
BIZTONSÁGOSABB 

EURÓPÁÉRT

FŐ CÉLKITŰZÉSEINK
A rendvédelmi szervek 

munkatársai számára szervezett 
képzés támogatása, fejlesztése, 

végrehajtása és koordinálása 
a következő témákban:

A súlyos bűncselekmények és 
a szervezett bűnözés megelőzése és az 

ellenük folytatott küzdelem

A közrend fenntartása

Uniós missziók tervezése és irányítása, 
valamint kapacitásbővítés nem uniós 

országokban

A bűnüldözési együttműködésre 
vonatkozó nemzetközi és uniós 
eszközök, valamint a bűnügyi 
fenyegetések elleni európai 

multidiszciplináris platform (EMPACT) 
megvalósítása és alkalmazása

Az alapvető jogok és szabadságok 
védelme a bűnüldözés keretében



KAPCSOLATFELVÉTEL
Irodai cím: 
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 
Budapest 
Ó utca 27. 
1066 
MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 18038030/8031

Email: info@cepol.europa.eu 
Web: https://www.cepol.europa.eu

A CEPOL-t megtalálja a közösségi médiában is:
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https://www.facebook.com/CEPOLEU
https://twitter.com/eu_cepol
https://linkedin.com/company/cepol
http://www.youtube.com/user/CEPOLCommunications

