A KERA 25. Bűnügyes tanfolyamának magyarországi hete és a jubileumi
események
A KERA 25. Bűnügyes tanfolyamának magyarországi képzési hetét ünnepélyes keretek között
rendezték meg 2017. május 15. és 19. között a Nemzetközi Oktatási Központban Budapesten.

A KERA 25. Bűnügyes tanfolyamát 2017. április 3. és május 19. között 26 tagországi rendőrtiszt
részvételével rendezték meg a KERA hét tagországában. A magyarországi képzési hétre és a bűnügyes
tanfolyam negyedszázados fennállásának megünneplésére a tanfolyam záró hetében, Budapesten
került sor.
A magyarországi képzési hét a határokon átnyúló nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés
tematikájának széles spektrumát ölelte át. A résztvevők előadásokat hallhattak többek között a
drogbűnözés, a szociális támogatásokkal való visszaélések, a korrupció speciális elkövetési formáiról,
a darknetnek a szervezett bűnözéssel összefüggő szerepéről, illetve az emberölések nyomozásainak
legújabb metodikájáról. A hét KERA tagországból érkezett hallgatók képet kaptak továbbá a magyar
társadalmi és gazdasági helyzetről, a Magyar Rendőrség feladatairól és felépítéséről, továbbá
lehetőséget arra, hogy a KR NNI és a NEBEK munkatársaival személyes szakmai ismeretséget
kössenek, valamint, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság munkájába, hangsúlyosan a
térfigyelő kamerarendszer működésébe a helyszínen betekintést nyerjenek.
A 25. jubileumi tanfolyam alkalmat teremtett arra is, hogy a Nemzetközi továbbképzési konferencia
keretében, amelyet dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok, személyügyi országos rendőrfőkapitányhelyettes nyitott meg, a KERA tagországok vonatkozó területének döntéshozói és szakemberei az
egykori KERA képviselők, grémiumi tagok visszaemlékezései alapján felelevenítsék az elmúlt 25 évet,
értekezzenek a bűnügyi továbbképzés európai dimenzióiról, kitekintsenek annak jövőjére, különös
tekintettel a KERA jövőbeni feladataira.
A KERA ugyancsak ezen a héten tartotta meg a 25. Bűnügyes tanfolyamot lezáró tanfolyamfelelősi
konferenciáját. Mindemellett Budapesten ülésezett a KERA Elnöksége is, ahol dr. Balogh János, a
Készenléti Rendőrség parancsnoka üdvözölte a testület tagjait. A KERA legfőbb döntéshozó
grémiuma határozott a KERA jövő évi programjainak kereteiről, illetve irányt szabott a KERA
stratégiájának megfelelő feladatairól.
Különösen megtisztelő volt az is, hogy először adhattunk otthont a KERA tagországok bűnügyi vezetői
értekezletének, amelyet dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, bűnügyi főigazgató, a KERA Elnökség
delegált magyar tagja elnökölt. A tagországi bűnügyi főigazgatók a nemzetközi bűnügyi
együttműködés kiemelt eszközeként beszéltek a közös nyomozócsoportok működéséről és előadták
elképzeléseiket, javaslataikat a KERA működésével, illetve a KERA feldolgozandó tématerületeivel
kapcsolatban is.
A záró események egyik fénypontja a Parlament Vadásztermében elfogyasztott díszvacsora volt,
amelyen dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára mondta a díszbeszédet, és
amely maradandó élményt jelentett minden vendég számára.
A tanfolyam és a jubileumi hét eseményei a Belügyminisztérium Márványtermében zárultak, ahol a
hallgatók nemzetközi szakmai grémium előtt mutatták be a tanfolyam ideje alatt kidolgozott
esettanulmányukat, majd ünnepélyes keretek között dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és
nemzetközi helyettes államtitkár jelenlétében dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes úrtól vehették át a tanfolyam elvégzését igazoló diplomájukat.

