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A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a KözépEurópában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek
Európa államainak összekapcsolódásához vezetnek, valamint arra, hogy ezeket a
fejleményeket a bűnözésnek a belső biztonságot fenyegető megjelenési formái
kísérik; figyelemmel arra, hogy a bűnözés megjelenési formái rendkívüli kihívást
jelentenek a bűnüldöző szervek számára és emiatt szorosabb rendőri
együttműködésre kell törekedni; kiindulva abból az alapvető felismerésből, hogy
az aktív, alkotó és tartós együttműködés alapja a rendőrségi oktató munka,
továbbá abból, hogy azt minden szinten támogatni kell; tekintettel arra, hogy ez
az együttműködés kialakítja a belső biztonság területén tevékenykedők közös
szakmai és szerepfelfogását és közös szakmai filozófiáját, s ezzel a szabadság,
biztonság és a jog térsége kialakulásának fontos előfeltételét teremti meg; szem
előtt tartva az egyes tagállamok szuverenitásának és egyenlőségének az elvét a
következő nyilatkozatot teszik:

1. Közép-európai Rendőrakadémia létesítése
1.1. A Közép-európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: KERA) a Magyar
Köztársaság Belügyminisztériuma, a Németországi Szövetségi Köztársaság
Szövetségi
Belügyminisztériuma,
az
Osztrák
Köztársaság
Szövetségi
Belügyminisztériuma, a Lengyel Köztársaság Belügyi és Közigazgatási
Minisztériuma, a Svájci Államszövetség Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, a Szlovén
Köztársaság Belügyminisztériuma és a Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma (a
továbbiakban: illetékes szervek) megállapodásával létrejött nemzetközi oktatási
intézmény rendészeti feladatokat ellátó vezetők és gyakorlati munkatársak
részére.
1.2. A KERA határozatlan időre jön létre.

2. Célok
A KERA különösen a következők révén támogatja a határon átlépő és nemzetközi
rendőri együttműködést:
1. a rendészeti feladatok ellátásához szükséges ismeretek, tapasztalatok,
készségek átadása, bővítése és elmélyítése;
2. a jogi és szervezeti feltételek területére vonatkozó szakismeretek átadása,
a gyakorlati lehetőségek, rendőri nyomozati módszerek és stratégiák
közvetítése;
3. a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális háttérismeretek , valamint a
nemzetközi bűnözés (különösen a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a
gazdasági és környezeti bűnözés) kiemelten veszélyes megjelenési
formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása és
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4. személyes, bizalomépítő kapcsolatok kialakítása, valamint a megértési
problémák és az előítéletek leépítése.

3. Tevékenységek
A 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében a KERA az alábbi
tevékenységeket végzi:
1. tanfolyamok szervezése és lebonyolítása,
2. szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
3. gyakorlati rendészeti szolgálati helyeken történő képzés (hospitáció)
szervezése,
4. nyelvtanfolyamok szervezése ,
5. oktatási és információs kiadványok kidolgozása,
6. együttműködés a nemzeti és nemzetközi oktatási intézményekkel,
szakértőkkel, intézetekkel, szervezetekkel, hatóságokkal vagy egyéb
intézményekkel,
7. együttműködés az Európai Rendőrakadémiával (ERA),
8. minden olyan tevékenység támogatása, amelyek a KERA céljainak elérését
elősegíthetik.

4. A KERA szervei
1.
2.
3.
4.

az Elnökség
a Kuratórium
a Központi Koordinációs Iroda
a Nemzeti Kapcsolattartó Fórumok

5. Az Elnökség
5.1. Az Elnökség a KERA legfelsőbb döntéshozatali testülete.
5.2. Az Elnökség kiemelt feladatai és hatásköre:
1.
2.
3.
4.

az alapvető fontosságú döntések meghozatala,
a képzési rendezvények alapelveinek meghatározása,
az éves munkaprogram jóváhagyása,
a finanszírozások jóváhagyása.

5.3. Az Elnökség tagjai:
Az adott ország hatályos belső joga szerint illetékes szervek; a Németországi
Szövetségi Köztársaság vonatkozásában a Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a
Rendőr-Vezetőképző Akadémia, a Lengyel Köztársaság vonatkozásában a RendőrFőkapitányság, a Szlovén Köztársaság vonatkozásában a Rendőr-Főigazgatóság
képviselői, a Szlovák Köztársaság vonatkozásában a Belügyminisztérium és a
Rendőrakadémia, a Magyar Köztársaság vonatkozásában a BM Oktatási
Főosztálya, valamint a Rendőrség és Határőrség Parancsnokságai.
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6. A Kuratórium
6.1. A Kuratórium a KERA előkészítő és végrehajtó testülete.
6.2. A Kuratórium kiemelt feladatai és hatásköre
1.
2.
3.
4.
5.

az éves munkaprogram kidolgozása és az Elnökség elé terjesztése,
a tevékenységek tartalmi koordinálása,
a tevékenységek felügyelete,
jelentéstétel az Elnökség felé,
az elnökségi döntések előkészítése.

6.3. A Kuratórium tagjai:
Az adott ország hatályos belső joga szerint illetékes szervek; a Németországi
Szövetségi Köztársaság vonatkozásában a Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a
Rendőr-Vezetőképző Akadémia, a Szlovén Köztársaság vonatkozásában a RendőrFőigazgatóság képviselői, a Lengyel Köztársaság vonatkozásában a RendőrFőkapitányság, a Szlovák Köztársaság vonatkozásában a Rendőr-főkapitányság
képviselői és a Rendőrakadémia Továbbképző Intézete, a Magyar Köztársaság
vonatkozásában a BM Oktatási Főosztály képviselői.

7. A Központi Koordinációs Iroda
7.1. A Központi Koordinációs Iroda kiemelt feladatai és hatásköre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a tevékenységek szervezeti és időbeli koordinálása,
a Nemzeti Kapcsolattartó Fórumok közti koordinálás,
a központi koordinációs feladatok ellátása,
a KERA képviselete más nemzeti és nemzetközi intézmények, szervezetek,
hatóságok és intézetek előtt,
oktatási és információs célú kiadványok felelős szerkesztése és kiadása a
Nemzeti Kapcsolattartó Fórumokkal együttműködve,
a Szerkesztőbizottság irányítása és ügyintézése,
PR-tevékenység,
az Elnökség és a Kuratórium üléseinek előkészítése, valamint egyéb
testületi munkák,
a nemzeti tanfolyam- és szemináriumvezetők koordinálása és számukra
ügyintézés.

7.2. A Központi Koordinációs Iroda támogatja a Nemzeti Kapcsolattartó Fórumokat
a 8. pont 2. alpontjában foglalt feladataik ellátásában.

8. A Nemzeti Kapcsolattartó Fórumok
8.1. Minden résztvevő minisztérium Nemzeti Kapcsolattartó Fórumot jelöl ki.
8.2. A Nemzeti Kapcsolattartó Fórumok kiemelt feladatai és hatásköre
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása az érintett tagállamban,
a képzési rendezvények kiírása az érintett tagállamban,
alkalmas résztvevők kiválasztása a rendezvényekre,
a Kuratórium határozatainak és egyéb előírásainak végrehajtása,
jelentéstétel az Elnökség és a Központi Koordinációs Iroda felé,
az
országos
tanfolyamés
szemináriumvezetők,
valamint
a
szerkesztőbizottsági tagok kijelölése.

8.3. A Nemzeti Kapcsolattartó Fórumok minden rendelkezésre álló eszközzel
támogatják a Központi Koordinációs Iroda munkáját.

9. Az országos tanfolyam- és szemináriumvezetők
1. Az országos tanfolyam- és szemináriumvezetők részt vesznek az egyes
országokban zajló képzési rendezvények tartalmának kialakításában és
lebonyolítják azokat.
2. A Központi Koordinációs Irodával és egymással rendszeres kapcsolatban
állva biztosítják a szükséges információcserét.

10. A Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság támogatja a Központi Koordinációs Irodát a publikációk
kidolgozásában.

11. A képzési rendezvények résztvevői
Az egyes országok hatályos belső joga szerint illetékes szervek a
követelményprofilnak
megfelelően
biztosítják
a
képzési
rendezvények
résztvevőinek kiválasztását.

12. Döntéshozatal
12.1. Határozatról szóló szavazás esetén minden ország küldöttsége egy
szavazattal rendelkezik.
12.2. A KERA egyhangúlag hozza meg határozatait.
12.3. A határozatképességhez legalább hat ország küldöttségének jelenléte
szükséges.

13. A KERA munkanyelve
A KERA munkanyelve a német.
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14. Finanszírozási és felelősségvállalási szabályok
14.1. A 14. pont 2. alpontjában nevezetteken kívül a tanfolyamok és
szemináriumok minden költségét – főszabályként – a mindenkori rendező
viseli.
14.2. A hatályos belső jog szerint illetékes szervek viselik a tanfolyamok,
szemináriumok és a gyakorlati képzések (hospitációk) általuk kijelölt
résztvevőinek és előadóinak a rendezvények helyszínére történő
utazásának, baleset- és betegbiztosításának a költségeit, valamint az adott
országban érvényes napidíjat.
14.3. Kivételes esetben a rendezvényeken részvételi díj állapítható meg.
14.4. A 14.1. – 14.3. pontban meghatározottakon kívüli költségeket a résztvevők
költségvetésük lehetőségeinek keretében közösen viselik.

Jelen Közös Nyilatkozat nem hoz létre vagy nem érint nemzeti vagy nemzetközi
jogi kötelezettséget.
Amennyiben egy résztvevő minisztériumnak a jelen Közös Nyilatkozatra épülő
együttműködést szándékában áll megszüntetni, úgy e minisztériumnak a többi
minisztériummal kell kapcsolatba lépnie.
Jelen német nyelven készült Közös Nyilatkozat a bécsi Központi Koordinációs
Irodában kerül megőrzésre.
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