Közép-európai Rendőrakadémia
KERA
története és szervezete
A közép-európai országok rendőrségeinek gyakorlati válasza a bűnözés
nemzetközivé válására már az 1990-es évek elején a nemzetközi rendőri
együttműködés fejlesztése volt. Az osztrák és a magyar belügyminiszter 1992
márciusában Budapesten felhívást tett közzé a közvetlen európai rendőri
együttműködésre, és ennek fontos feltételeként a rendőrök célirányos képzését
határozta meg.

A KERA története
1992-ben magyar-osztrák közös rendőri képzés indult német nyelven 10-10 fő
részvételével, Osztrák-Magyar Rendőrakadémia (Austrian-Hungarian Police
Academy – AHPA) néven.
A kísérleti év tapasztalataira építve alakult meg 1993-ban az önállóan működő
Közép-európai Rendőrakadémia. Bécsben és Budapesten akadémiai irodák jöttek
létre a szervezési és adminisztrációs feladatok ellátására. Már az ebben az évben
csatlakozott a közös képzéshez Csehország, Lengyelország, Szlovákia és
Szlovénia. Ezt követően 1994-ben Németország, majd 1996-ban Svájc is
bekapcsolódott az akadémia munkájába, ezzel kialakult a KERA végleges, mai
formájában is működő szervezete.
Az időközben felmerülő szakmai igényeknek megfelelően folyamatosan bővül és
színesedik a KERA nemzetközi képzési kínálata a bűnügyes tanfolyamtól az
integrált határbiztonsági képzésen, szakszemináriumokon, szakmai és nyelvi
hospitációkon, tankönyvek és tansegédletek megjelentetésén át a modern
technikán alapuló oktatásig.
2001. május 22-én a bűnügyes tanfolyam zárásakor Budapesten került sor annak
a Közös Nyilatkozatnak az aláírására, melyben az illetékes 8 miniszter
hangsúlyozta a KERA magas szintű elismertségét és jövőbeni fontosságát az
európai képzési és továbbképzési rendszerek hálózatában. A nyilatkozattal
megerősítették a KERA szervezetét és vállalták további működtetését. Ez az alapja
ma is a Közép-európai Rendőrakadémia tevékenységének.
A KERA 2007-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A 2007. március 12én a bécsi Magyar Nagykövetségen megrendezett ünnepségen a résztvevő
országok bel- és igazságügy-miniszterei ismételten megerősítették a KERA
alapeszméjének helyességét és időszerűségét, a nemzetközi felkészítés és a
gyakorlati együttműködés szükségességét a határon átlépő szervezett bűnözés
elleni harcban. A miniszterek hangsúlyozták a KERA-tagországok további aktív
együttműködésének fontosságát az egységesülő Európában.
A KERA Elnöksége 2010. május 20-i budapesti ülésének határozata alapján:
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a KERA munkanyelve német,
a tagállamokban azonban szervezhetőek és lebonyolíthatóak nem német
nyelvű KERA szemináriumok is, illetve a német nyelvű szemináriumokon
egyes előadások megtarthatóak - tolmács igénybe vétele nélkül - más, nem
KERA tagországi idegen nyelven is,
a KERA szemináriumai megrendezhetőek a jövőben nem KERA tagállamban
is,
a KERA bűnügyes és határbiztonsági tanfolyamain - melyek munkanyelve
továbbra is kizárólag a német -, elnökségi döntés alapján, részt vehet(nek)
nem KERA tagállam rendészeti munkatársa(i) is.

A KERA szervezete
Elnökség
A KERA szervezetének legmagasabb döntéshozó fóruma, amely meghatározza az
akadémia képzési alapelveit, feladatait, megtárgyalja és elveti vagy jóváhagyja a
Kuratórium javaslatait. A döntésekhez egyszerű szavazati többség szükséges. Az
Elnökség évente egy alkalommal ülésezik. Magyarországot a Magyar Köztársaság
Rendőrségének vezetője, vagy illetékes helyettese és a KERA Magyar Nemzeti
Iroda vezetője képviseli.
Kuratórium
A Kuratórium képezi a KERA menedzsmentjét, mely felelős a tanfolyami tantervek
és az éves munkaterv összeállításáért és végrehajtásáért. Magyarországot a
nemzetközi rendészeti oktatásért felelős vezető és a KERA Magyar Nemzeti Iroda
vezetője képviseli. A Kuratorium évente egy alkalommal ülésezik.
Központi Koordinációs Iroda (ZKB) és Nemzeti Irodák (NVS)
Az éves program időbeli, tartalmi és szervezeti koordinációja, a grémiumi ülések
előkészítése, valamint a nemzeti irodák munkájának összehangolása a bécsi
Központi Koordinációs Irodában történik. A Nemzeti Irodák egymással szorosan
együttműködve gondoskodnak a helyi feladatok végrehajtásáról, az oktatás
gyakorlati lebonyolításáról.
Szerkesztőbizottság
Feladata az évente 3 alkalommal megjelenő "MEPA Fachjournal", a rendszeresen
aktualizált KERA- tankönyv és egyéb szakmai kiadványok tematikájának
meghatározása és megjelentetése.
Tanfolyamfelelősök konferenciája
A programkonferenciák évente két alkalommal kerülnek megrendezésre a
bűnügyes és a határbiztonsági tanfolyam részletes programjának kidolgozása és a
lebonyolításukkal kapcsolatos feladatok meghatározása céljából. Résztvevői
felelnek a képzési helyszíneken a tanfolyam szervezési, adminisztratív, működési
feltételeiért és a hallgatók ellátásáért, patronálásáért.
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