
A 2014. évi éves jelentés 
összefoglalója

A CEPOL az Európai Unió ügynökségei közé tartozik, 
amelynek feladata a rendőrségi tisztviselők képzése és az 
európai bűnüldöző szervek képességeinek megerősítése, 
hogy felléphessenek a felmerülő fenyegetésekkel szemben, 
külön � gyelmet szentelve az uniós vagy határokon átívelő 
problémáknak.

A CEPOL a biztonsági fenyegetések és a tagállamok igényeinek 
értékelése alapján határozza meg tevékenységeinek 
összeállítását. A CEPOL az európai intézmények stratégiai 
iránymutatásával teljes összhangban teremt megfelelő tanulási 
lehetőségeket.

2014 kihívásokkal teli évnek bizonyult az ügynökség számára. 
A CEPOL amellett, hogy elérte az ez évre kitűzött céljait, túl is 
teljesítette azokat, annak ellenére, hogy az intézmény új helyre 
költözése egy átlagos évhez képest jelentősen megnövelte 
a munkaterhelést.

Az ügynökség sikeresen 
teljesítette munkaprogramját: 
az eredetileg tervezettnél több 
tevékenységet hajtott végre. Fontos 
megjegyezni, hogy az ügynökség 
tovább bővítette az általa kínált 
képzéseken résztvevők körét, így 
az eddigi legmagasabb részvételi 
arányokat érte el. A részvétel 
ilyen arányú növekedése egyrészt 
arról tanúskodik, hogy a CEPOL 
éves képzési kínálata releváns 
és érdeklődésre tart számot, 
másrészt arról, hogy elkötelezetten 
dolgozunk a képzésekhez való 
hozzáférés javításáért.

Költözés Budapestre

A CEPOL 2014. október 1-jén költözött be új, budapesti 
székhelyére. A projekt lebonyolításának teljes időtartama 
kevesebb mint 4 hónap volt.

A költözés gyorsan lezajlott, és a CEPOL sikeresen elkerülte, hogy 
bármilyen kellemetlenség vagy fennakadás hátráltassa a minőségi 
képzéseket, és biztosította az üzletmenet folytonosságát.

A költözés számokban

– 360 elintézésre váró kulcsfeladat
– Elvégezve: 4 hónap alatt.
– Az alkalmazottak több mint 90%-át megtartotta az 

ügynökség.
– A költözés költsége nem érte el az 1 millió eurót.
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A 2014. évi munkaprogram végrehajtása
2014-ben a CEPOL 125 képzést bonyolított le, amelyeken 
10 322 bűnüldöző szakember vett részt.
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A 2014. évi munkaprogram az ügynökség hálózatának és 
érdekelt feleinek közreműködésével készült el. 
A közös munka helyi, célzott tevékenységeket eredményezett, 
amelyek a tagállamok szükségleteihez igazodnak és 
összhangban állnak az EU belső biztonsági stratégiájával.

A 2014. évi tevékenységeket 11 stratégiai prioritási terület 
alapján határozták meg. A tevékenységek a vezetési 
ismeretektől a bűnüldözési technikákig, az uniós 
együttműködéstől a gazdasági bűnözésig terjedő témákat 
fedték le. A képzési anyagot úgy alakították ki, hogy 
elősegítsük az ismeretek és a helyes gyakorlat megosztását 
és hozzájáruljunk a közös európai bűnüldözési kultúra 
fejlesztéséhez.

A CEPOL tevékenységeivel való általános elégedettség továbbra 
is magas: a résztvevők 92%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon 
elégedett vagy elégedett volt a tevékenységgel (ez az arány 
a bentlakásos tanfolyamok esetében 94%, a webináriumoknál 
és az európai rendőri csereprogramnál egyaránt 91%).

Tevékenység Résztvevők száma

Bentlakásos 2 098

Webináriumok 5 399

Online modulok 2 513

Csereprogram 312

Összesen 10 322

Résztvevők száma
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* Az alábbi programokon való részvétel alapján: szemináriumok, tanfolyamok, konferenciák, e-tanulási modulok, webináriumok és az európai 
rendőri csereprogram.



Tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák

Tanfolyamok számokban
– 71 bentlakásos tevékenység zajlott le
– 2098 résztvevő
– 710 oktató 34 országból, 24 uniós és nemzetközi 

szervtől
– 94%-os elégedettségi arány

A CEPOL összesen 71 bentlakásos tevékenységet 
(tanfolyamot, szemináriumot és konferenciát) bonyolított 
le, amivel túlteljesítette az eredeti tervét (70). A bentlakásos 
tevékenységekre összesen 2098 résztvevő érkezett, amely 
adat 8%-kal magasabb, mint az eredetileg tervezett (1944); 
710 oktató érkezett 34 országból (uniós tagállamból és 
harmadik országokból), valamint 24 uniós és nemzetközi 
szervezettől. A részvételi arány (a valódi részvétel a tervezett 
férőhelyekhez képest) magas volt (108%).

2014-ben összesen 63 tevékenység részesült támogatásban. 
62 tevékenység megvalósult, 1 elmaradt. 2014-ben 
1 391 752 euró szerepelt a költségvetésben a tevékenységek 
támogatására, amelyből 1 158 225 eurót költöttünk el.
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Európai rendőri csereprogram (EPEP)

Az EPEP számokban
– 6 szegmens
– 1 hetes időtartam
– 312 résztvevő 28 uniós tagállamból és 10 társult 

országból

2014-ben 312 fő vehetett részt csereprogramban. Körükben az 
általános elégedettségi arány 91% volt.

A CEPOL Európai rendőri csereprogramja 2014-ben az alábbi hat 
részből tevődött össze: 1) általános képzés rendőrtisztek számára; 
2) képzés magas rangú rendőrségi vezetők számára; 3) oktatói 
szegmens; 4) kutatói szegmens; 5) ügynökségközi szegmens; 
6) az ENP-WB (Európai szomszédságpolitika/Nyugat-Balkán) 
szegmense.

E-tanulás

E-tanulás számokban
– 54 webinárium megrendezésére került sor
– 23 online tanulási modul
– 7912 felhasználó vett részt a webináriumokon és az 

online modulokban  
– 91%-os elégedettségi arány

 

A bentlakásos tevékenységek mellett a CEPOL számos 
e-tanulási eszközt is nyújt. A résztvevők online modulokból, 
webináriumokból és online közösségi platformokból 
választhatnak. Ezen eszközök segítségével a bűnüldöző 
szakemberek bővíthetik tudásukat, megoszthatják 
tapasztalataikat és fejleszthetik képességeiket.

Folyamatosan nő az online tanulási lehetőségek iránti 
igény. A CEPOL 2014-ben 54 webináriumot tartott, amelyen 
összesen 5399 fő vett részt. Ezekből az online eseményekből 
44 az éves munkaprogram részét képezte, míg további 
nyolcat eseti igények alapján, kettőt pedig a tartaléklistáról 
rendeztek meg. A 2014. évi webináriumok résztvevői általános 
elégedettségének mértéke magas, 91% volt.

A CEPOL 2014. december 31-re 23 online tanulási modult 
tett elérhetővé e-net hálózatán keresztül működő 
tanulásmenedzsment-rendszerén (LMS) belül, amelyet 
2513 felhasználó keresett fel.

2014-ben összesen 7912 felhasználó vett részt e-tanulási 
tevékenységben (lásd az alábbi táblázatot).
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A CEPOL 2014. évi e-tanulási 
eszközei

Felhasználók száma

Webináriumok 5 399

Online modulok 2 513

Összesen 7 912
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Közös tanterv
2014-ben az alábbi két közös tanterv aktualizálására került 
sor: Pénzmosás és Emberkereskedelem. Az igazgatótanács 
2014-ben négy közös tantervet fogadott el hivatalosan: 
három – a Kábítószer-csempészet, a Terrorizmus elleni 
küzdelem és az Eurojust – aktualizálására 2013-ban, míg 
egy – a Pénzmosás – aktualizálására 2014-ben került sor.

Kutatás és tudomány

Kutatás és tudomány számokban
– 293 új tag az LTRdb-ben (előadók, oktatók és kutatók 

adatbázisa)
– 1600 publikáció az e-könyvtárban

2014-ben jelentősen, az év végére 293-ra nőtt az előadók, 
oktatók és kutatók adatbázisában (LTRdb) nyilvántartott 
szakértők száma. Néhány kivételtől eltekintve minden uniós 
tagállam, valamint olyan európai ügynökségek, mint az 
EUROPOL és az EMCDDA is jelölt szakértőket.

2014-ben két új (a 10. és 11.)szám jelent meg 
a Rendészettudományi Hírlevélből.

Az e-net regisztrált felhasználói is élvezhetik a CEPOL 
tudástárát, az e-könyvtárat, amely 2014 végére már több mint 
1600 publikációt tartalmazott.

Közös európai mesterprogram (EJMP)
Az EJMP egy kétéves mesterképzés, amely a bűnüldöző 
szervek tisztviselőinek munkaköri kötelezettségvállalásait 
foglalja magában. Az EJMP célja a bűnüldöző szervek 
tisztviselőinek továbbképzése az EU eszközeinek végrehajtása 
és a gyakorlatba való átültetése terén, különösen a határokon 
átívelő rendőrségi együttműködés tekintetében. Ez az első 
CEPOL által szponzorált felsőoktatási program.

A mesterképzésre vonatkozó konzorciumi megállapodás 
kidolgozásában 12 rendőrakadémiai delegált és 10 uniós 
tagállam egyetemi képviselője vett részt. A megállapodást 
2014. december 9-én írták alá. 2014. december 10-én pedig 
sor került a mesterképzés irányító testületének első ülésére. 
2014 végén elindult az akkreditációs folyamat; az akkreditációs 
megállapodás aláírására 2015 folyamán kerül majd sor. 
A CEPOL 2015 és 2017 között hajtja végre az első közös európai 
mesterprogramot.

Külső kapcsolatok
Sikerünk kulcsát évek óta a partnerségek jelentik. 
Az ügynökség, hálózati partnereivel együtt, komoly 
erőfeszítéseket tett a keleti partnerség és a Nyugat-Balkán 
országaival való munkakapcsolatainak megerősítése és 
gyakorlati megvalósítása érdekében. A CEPOL külön �gyelmet 
fordított a bel- és igazságügyi klaszter ügynökségeivel való 
együttműködésre és az érdekelt felekhez fűződő kapcsolatai 
erősítésére.

A külső kapcsolatok számokban

– 8 a CEPOL támogatásával végrehajtott 
kapacitás-projekt

– 9 együttműködési megállapodás harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel

– 10 munkaszervezési megállapodás harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel

– 2 egyetértési megállapodás nemzetközi 
szervezetekkel

– 4 informális együttműködési megállapodás 
(2 hatályos, 2 előkészítő szakaszban)

A munkaszervezési megállapodások 2014-ben a CEPOL 
kulcsfontosságú eredményének számítanak. A CEPOL 
ilyen megállapodást írt alá 2014 decemberében 
Bosznia-Hercegovinával, valamint lezárta a tárgyalásokat 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal (függőben lévő 
levélváltás a Tanács általi módosítások következtében); ezenkívül 
tárgyalásokat kezdett szerb, koszovói1, örmény, ukrán és egyesült 
államokbeli képzési intézményekkel.

A CEPOL 2014-ben nyolc olyan kapacitásépítő projektet 
támogatott, amelyet EU-tagállamok vagy nemzetközi szervezetek 
hajtottak végre. Ezek a projektek különböző témákat öleltek 
fel az e-tanulást támogató módszertanoktól a gyermekek 
szexuális kizsákmányolásával foglalkozó képzéseken át a civil 
válságkezelésig és további fontos rendészeti témákig.

1  Ez a megnevezés nem érinti az ország státuszát, amely megfelel az ENSZ BT 
1244/99 sz. határozatának és a Nemzetközi Bíróság véleményének a Koszovói 
Függetlenségi Nyilatkozatról.
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