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A CEPOL munkaprogramja

A képzési tevékenységek 
a következőket foglalják magukban:

•	tanfolyamok,
•	szemináriumok,
•	konferenciák,
•	online	szemináriumok,
•	e-tanulási	modulok.

A CEPOL ezenkívül közös tantervi 
képzési szakértőket bocsát 
rendelkezésre a tagállamokban, 
valamint virtuális tudásalapokat, 
hogy a gyakorló szakemberek 
közösségeinek támogatásával 
megkönnyítse az információcserét.

A CEPOL 2012-ben 112 tevékenységet szervezett, 
köztük bentlakásos és online képzéseket. Ez az átfogó 
kínálat hozzájárult a CEPOL azon céljának eléréséhez, 
hogy hálózata a legmagasabb szintű nemzetközi 
kiválósággal jellemzett európai bűnüldözési oktatási 
platformként működjön.

A korábbi évekhez képest csökkentették a kategóriák 
számát, hogy mélyebben és fenntarthatóbban 
foglalkozhassanak a kérdésekkel. A legtöbb kategória 
esetében a CEPOL olyan tevékenységcsomagot is 
tudott kínálni, amely tantermi tevékenységekből 
(tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák), 
e-tanulásból (online szemináriumok és e-tanulási 
modulok), közös tantervekből és az európai rendőri 
csereprogramból áll.

A CEPOL a 2012. évi munkaprogramot nagy 
gonddal, az érdekeltek közreműködése mellett 
dolgozta ki. Ennek eredményeképpen számos új, 
többségében az európai uniós szakpolitikai ciklushoz 
kapcsolódó tevékenységet hajtottak végre 2012-ben. 
Valójában az összes 2012-es tevékenység közel 
egyharmada a szakpolitikai ciklusban gyökerezett. 
A tevékenységek közötti egyensúlyt a tagállamok 
és más érdekeltek, például az uniós ügynökségek 
igényei szerint alakították ki. Az alapvető jogokkal és 
az emberi jogokkal foglalkozó tanfolyamok a közös 
európai bűnüldözési kultúra központi elemeként 
vannak jelen.

Egyes tevékenységi területek 2012 folyamán jelentős 
fejlődésen mentek keresztül. Idetartozik például 
az e-tanulás és az európai rendőri csereprogram, 
amelyek esetében a résztvevők és a kínálatban 
szereplő tevékenységek száma egyaránt nőtt.

Arra irányuló erőfeszítései keretében, hogy 
a tagállamokat tanulási eszközökkel lássa el, a CEPOL 

koordinátorként részt vett hat közös tantervének 
frissítésében. A CEPOL emellett befejezte a SIRENE 
képzési kézikönyv kidolgozását, amelyet az 
oktatatóknak szóló, e témához kapcsolódó képzési 
tevékenységekhez használtak.

A CEPOL tevékenységeivel való általános 
elégedettség változatlanul magas: a megkérdezettek 
93%-a volt nagyon elégedett vagy elégedett azokkal 
a tevékenységekkel, amelyekben részt vett. 

A CEPOL elektronikus hálózata (e-Net) továbbra 
is platformként szolgál a folyamatos tanulási 
tapasztalat támogatásához. Az e-Net felhasználók 
száma a hálózat elindítása óta jelentős mértékben 
emelkedett: a 2007-es 207 felhasználóról 2012 végére 
több mint 13 000 felhasználóra nőtt.



KÖZÉPPONTBAN A TANULÁS

A CEPOL 112 képzési és tanulási tevékenységet bonyolított le 2012-ben, 
amelyek keretprogramokban részt vevő partnerek szervezésében, illetve ilyen 
partnerek közreműködésével valósultak meg a tagállamokban. 

A képzés 12 kategóriát foglalt magában, a korábbi évekhez képest több 
résztvevővel, de az elégedettségi szint továbbra is 90% fölött volt.

E-tanulás

Az e-tanulás segítségével a CEPOL szélesebb körű 
hozzáférést tud kínálni a bűnüldözés terén folytatott 
együttműködés legfontosabb kérdéseiről szóló 
ismeretekhez. Az e-tanulás 2011-ben történt sikeres 
elindítását követően a 2012-es munkaprogram 
kiemelt célkitűzése a CEPOL e-tanulási kínálatának 
továbbfejlesztése és növelése volt, összhangban 
az ügynökség stratégiai célkitűzésével, azaz 
az e-tanulási rendszerekhez való átfogóbb 
és könnyebb hozzáférés megteremtésével. 
2012 végére a CEPOL e-tanulási kínálata online 
modulokból, webináriumokból és online gyakorló 
közösségekből állt. 2012 során többen vettek 
részt e-tanulási tevékenységekben, mint tantermi 
tevékenységekben (e-tanulásban 3628 fő vett részt, 
osztálytermi tanulásban pedig 2098 fő).
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CEPOL-tevékenységekben való részvétel
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Kutatás és tudomány

A tantermi képzések végén mért elégedettségi szint
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Kutatás és tudomány

A CEPOL elkötelezetten törekszik arra, hogy növelje 
a rendészettudomány elismertségét Európában, és 
összekösse az operatív rendészetet a tudományos 
ismeretekkel és elemzésekkel. Miután felismerte,  
hogy a tudomány és a kutatás egyre nagyobb 
szerepet tölt be a képzésben, az oktatásban 
és a rendészetben – így a bűnüldözési 
együttműködésben is –, az ügynökség azt a stratégiai 
célt tűzte ki maga elé, hogy a CEPOL-t bűnüldözési 
tudásalappá alakítja, ahol a legkorszerűbb 
tudományos kutatási eredmények hatással vannak 
a rendészeti stratégiára, és a kutatókat tájékoztatják 
a rendőrök szükségleteiről szerte Európában.

Az Európai Rendészettudományi és Kutatási Közlönyből 
(European Police Science and Research Bulletin) 2012-ben 
két szám jelent meg. Az École Nationale Supérieure de 
la Police szervezésében megrendezték a tizedik éves 
európai rendészettudományi és kutatási konferenciát, 
amelyet a német belügyminisztérium, a német és az 
osztrák rendőr-akadémia és az Interpol támogatott. Az 
eseményen több mint 100 rendészettudományi kutató, 
tudományos szakember, rendőr és oktató vett részt.

Európai rendőri csereprogram

Az európai rendőri csereprogramot 2011-ben 
indították négy évre (2011–2014) szóló kísérleti 
programként. A programot teljes egészében 
a CEPOL költségvetéséből finanszírozzák. 2012-ben 
összesen 293 rendőrtiszt és szakértő vett benne 

részt 25 tagállamból, valamint az európai 
szomszédságpolitika (ENP) keleti dimenziója és 
a Nyugat-Balkán hét országából. A programmal való 
általános elégedettség 2012-ben 92%-os volt.

A csereprogram keretében vezető beosztású 
rendőrtisztek, szakértők, oktatók és parancsnokok 
közötti kétoldalú cserékre, valamint csoportos 
tanulmányi látogatásokra kerül sor. A program 
teljesíti a CEPOL egyik fő célkitűzését, az európai 
rendészeti kultúra fejlesztését, mivel a cserék növelik 
az eltérő kultúrák megbecsülését, megszüntetik 
az előítéleteket, és falakat döntenek le.
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2012. évi csereprogram: tevékenységek szerinti bontás

Rendelkezésre álló e-tanulási modulok

•	 Számítógépes bűnözés

•	 Europol

•	 Nemi alapú erőszak

•	 Schengen

•	 Angol nyelv rendőrtisztek számára: 
virtuális látogatás a rendőrőrsön

•	 Angol nyelv rendőrtisztek számára: 
etika és a korrupció megelőzése

•	 Lisszaboni Szerződés

•	 Közös nyomozócsoportok (JIT)

•	 SIRENE

•	 Az európai rendőri csereprogram 
ismeretvilága

•	 Az online tanulással és képzéssel 
kapcsolatos CEPOL-megközelítés

•	 Közösségi rendészet a radikalizálódás 
és a terrorizmus megelőzésére (CoPPRa)

Gyakorlásban részt vevő közösségek

A CEPOL a következő platformokat 
támogatja a gyakorlásban részt vevő 
közösségek számára:

•	 SIRENE-operátorok platformja

•	 Oktatók platformja

•	 Rendőrségi tudásalapok és a CEPOL-
webináriumokhoz való hozzáférés 
platformja

•	 Nemzeti összekötők platformja

•	 E-Net vezetők platformja

•	 Közös tantervek platformja

Legfontosabb adatok

21 tagállamból: 12 tagállamból: 25 tagállamból, valamint

160 résztvevő az általános 
csereprogramban

18 résztvevő a parancsnoki 
csereprogramban

7 ENP- és nyugat-balkáni 
országból:

115 résztvevő 7 tanulmányi 
látogatáson

92% -os elégedettség



SZERVEZETI 
KÉRDÉSEK
A CEPOL a korszerű és hatékony irányítási rendszer 
megvalósítása érdekében folytatta irányítási 
programjának módosítását. Ennek legfontosabb 
eredményeként sikerült csökkenteni az irányítási 
költségeket és több erőforrást biztosítani az 
ügynökség alaptevékenységeinek ellátásához.

Erőforrás-gazdálkodás

Annak egyértelmű elismeréseként, hogy az elmúlt 
években javult a CEPOL teljesítménye, 2012-ben 
további álláshelyeket biztosítottak az ügynökség 
számára. Ez lehetővé tette három új egység 
létrehozását, ami tovább erősítette az ügynökség 
szervezeti kapacitását.

A költségvetés végrehajtása és 
költségvetés-gazdálkodás

A CEPOL működési költségvetése 2012-ben 
8,45 millió EUR volt.

A minőség fenntartása és ellenőrzése

A CEPOL-nál 2012-ben négy nagy ellenőrzés volt. Egyik ellenőrzés során sem 
derült fény komoly hiányosságra. 

Az ügynökség már harmadik éve a kiegyensúlyozott mutatószámrendszert 
alkalmazza, amelyben az elért eredményeket összekapcsolják a stratégiai 
célkitűzésekkel és a többéves stratégiai terv (2010–2014) végrehajtásával. 
A 2012-es év tekintetében azonosították a fő teljesítménymutatókat, amelyeket 
az ügynökség vezetőségének és igazgatótanácsának benyújtott jelentések alapján 
rendszeresen felülvizsgálnak. 2012-ben a kitűzött célok többségét sikeresen 
megvalósították, ami a 2011-es eredményekhez képest előrehaladást jelent.

CEPOL House, Bramshill, Hook, 
Hampshire, RG27 0JW, UK.
Tel. +44 12566022668
www.cepol.europa.eu
info@cepol.europa.eu
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Fő teljesítménymutatók, 2012
Cél  

2012 
Teljesítmény 

2012 
Teljesítmény 

2011 

Általános felhasználói 
elégedettség (a tevékenységekkel)

91% 93% 93%

A tervezett tevékenységek 
végrehajtása (éves munkaprogram)

Összesített adatok:
•	Elfogadott közös tanterv
•	Végrehajtott	tevékenységek
•	Elfogadott	e-tanulási	modulok
•		Elindított	stratégiai	

kezdeményezések
•	Megvalósított	IB-eredménytábla

95% 99% nincs adat

Az éves költségvetés felhasználása 
(1., 2. és 3. cím)

1. cím: 95%
2. cím: 95%
3. cím: 80%

1. cím: 100%
2. cím: 99%
3. cím: 91%

(Összesen: 95%)

1. cím: 97%
2. cím: 96%
3. cím: 79%

(Összesen: 88%)

95,1
88,0

82,1

65,666,5

(*) A 2012-re vonatkozó százalékos arány a 2012. december 31-i 
ideiglenes adatokon alapul; ez a százalékarány várhatóan 
fokozatosan növekedni fog, ahogyan 2013 végéig elköltik az átvitt 
összegeket; a végleges felhasználási ráta akkor válik elérhetővé.
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(*)
Összes költségvetési felhasználás, 
százalékban kifejezve

2012. évi költségvetési kiadások felosztása, 
címek szerint

1. cím 
3 471 627 EUR
2. cím 
427 000 EUR
3. cím 
4 494 000 EUR
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Program- és 
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Képzési egység Pénzügyi egység

Tanulással, tudománnyal,  
kutatással és fejlesztéssel  

foglalkozó osztály

Vállalati szolgáltatásokkal 
foglalkozó osztály

Számvitelért felelős 
tisztviselő

Belső ellenőrzés

Külkapcsolatok

Minőségirányítás/
Adatvédelem

Vállalati szolgáltatások 
támogatása

IKT

Beszerzés és eszközkezelés

Humánerőforrás-gazdálkodás

Irányítástámogatás

Tervezésért felelős 
tisztviselő

Tudomány, kutatás és 
fejlesztés

Kommunikáció és 
közönségkapcsolatok

A CEPOL szervezeti 
felépítése, 
2012. december 31.


