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FEHÉR ZOLTÁN1 

Az információ és a „műveleti” biztonság összefüggései a  
rendészeti oktatásszervezésben 

Contex of information and „operations” security in the  
organisation of police-education  

Absztrakt 

A szerző dolgozatában bemutatja, hogy a Közép-európai Rendőrakadémia, mint 

nemzetközi rendészeti továbbképzési forma szervezésének vonatkozásában mi-

lyen szerepet játszik a (tartalomban, térben, időben) megfelelő információ, az 

hogyan formálja, befolyásolja, készíti elő a döntési folyamatokat. Mindemellett 

áttekinti, hogy az említett nemzetközi továbbképzési formát támogató informatikai 

felületen – MEPA-Online Insider – milyen adatok érhetőek el, és ezen adattarta-

lom esetében hogyan valósul meg a „műveleti biztonság”, azaz a személyi-, fizi-

kai-, dokumentum- és elektronikus biztonság. 

Kulcsszavak: továbbképzés, információ-felhasználás,MEPA-Online  

Abstract 

The author presents in his essay, what kind of role appropriate information play in 

the training organization of the Central European Police Academy regarding to 

content, location and time; and how information form, influence, and prepare   

decision-making process. Moreover the essay presents the types of data 

accessible on the supporting IT-basis – called MEPA-Online Insider – of this 

international training form, and it explains how „operations security” – personal, 

physical, document and electronic security – in the case of this data-content 

works. 

Keywords: training, further education, use of information, MEPA-Online 
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BEVEZETÉS 

A humánerőforrással való gazdálkodás minden szervezet egyik kiemelten fontos feladata. 

A tudásszint megtartása, fejlesztése, az új feladatoknak, kihívásoknak való megfelelés 

permanens feladata a hatékony, modern szervezeteknek, amelyre mindenkor fogékonynak 

kell lenniük. E megállapítás fokozottan érvényes kell, hogy legyen a biztonságért felelős 

állami szervezetekre így a rendőrségre is. „Jól képzett, elméletileg és gyakorlatilag is felké-

szült, a szükséges kompetenciákkal rendelkező, magas teljesítmény nyújtására alkalmas, 

folyamatos fejlődésre kész, elkötelezett, lojális, egyben motivált hivatásos állományt bizto-

sítson a megfelelő számban, a kellő időben és a szükséges helyen.” [1] 

Az említett kritériumoknak való megfelelés folyamatosan kihívások elé állítja az  

oktatás-, és továbbképzés-szervezéssel foglalkozó szakembereket.  

E cikkben az oktatás-szervezési folyamattal összefüggésben az információ szerepét, 

annak áramlását, menetét kívánom bemutatni. Vizsgálom emellett azt is, hogy a megszer-

zett információk tárolása, továbbadása, hozzáférhetővé tétele milyen körülmények között 

valósulhat meg egy nemzetközi regionális továbbképzési együttműködés, jelen esetben a 

Közép-európai Rendőrakadémia [2] (továbbiakban: KERA) gyakorlatában. Mindemellett 

célom megvizsgálni az információs műveletek egyik eleme, a műveleti biztonság (OPSEC
2
) 

jellemzői és a KERA által alkalmazott informatikai együttműködési felület biztonsági elemei, 

eszközrendszere közötti esetleges párhuzamosságokat. 

1. INFORMÁCIÓ SZEREPE A BŰNÜLDÖZÉS ÉS A TOVÁBBKÉPZÉS  

KONTEXTUSÁBAN 

A rendőri, ezen belül a bűnügyi munka során kiemelkedően fontos szerepe van annak, 

hogy a felderítő szervek időben értesüljenek, ez által megfelelő módon befolyásolhassák a 

jogsértő eseményeket, tehát a beszerzett információk alapján a bűncselekmények előké-

szítését meggátolják, a már előkészített bűncselekményt megszakítsák, illetve a bűncse-

lekmények elkövetőit eredményesen felderítsék. 

Az 1994. évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről [3] tartalmazza a rendőri titkos-

információgyűjtés során alkalmazható eszközöket és módszereket. Ezek azok a „techni-

kák”, amelyek leginkább segítik a bűnügyi szakterület munkatársait céljaik, így többek 

között a jogsértő magatartást tanúsítókkal szembeni információs fölény elérésében.  

A bűnügyi felderítő munka esetén ugyanúgy, mint például az „Információs művele-

tek”5 során, az információ megszerzésére irányuló professzionális állami tevékenységről 

beszélhetünk. Az így nyert adatoknak a megvédése, az e munkára való felkészítés kiemel-

ten fontos feladatként jelentkezik a rendészeti szervek számára. A felderítő munka minél 

magasabb szinten történő végrehajtása érdekében folyamatosan törekedni kell, a rendőri 

állomány felkészítése, továbbképzése terén, a szakirányú továbbképzések vertikális és 

horizontális fejlesztésére, valamint a hazai és külföldi szakmai ismeretszintet aktualizáló 

                                                 
2
 Operation Security – Műveleti biztonság 
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továbbképzések együttes rendszerének kiaknázására. Ez azonban csak akkor valósulhat 

meg eredményesen, ha a megfelelő forrásokból, tapasztalatokból származó ismeretanyag, 

információ, időben, a megfelelő módon és konvertálva épül be az aktuális továbbképzések 

képzési anyagába. „… amennyiben nincs megfelelő mennyiségű, pontosságú és a valós 

helyzetet tükröző információ, akkor nem lehet megalapozott döntéseket hozni.” [5] 

E megállapítás nem csak katonai, hanem általánosságban, így a rendőri területet ér-

telmezve is releváns, mind a rendőri vezetés, irányítás, mind pedig a felkészítés kontextu-

sában. 

A rendőri munka jellegéből adódik, hogy az információ védelme elengedhetetlen kelléke 

a sikeres munkavégzésnek. Az, hogy mely hatóság, mely szervezete, milyen eszközöket, 

módszereket alkalmazhat – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – súlyos jogsértések 

eredményes felderítése érdekében, törvényben szabályozott. Az viszonyt, hogy kivel 

szemben, mikor történik e módszerek alkalmazása, a titok fogalomkörébe tartozik, és 

meghatározott törvényi védelemben részesül. Mindemellett a tárolt adatok, információk 

hozzáférésének korlátozása, a belső konspiráció, a biztonsági előírások szabályainak 

betartása is fontos kelléke az információ megvédésének. 

2. A KERA, MINT RENDÉSZETI TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉG 

Az európai rendőrségek is kiemelten fontos feladatként kezelik a hivatásos állomány isme-

retszintjének megtartását, aktualizálását. „A biztonságot fenyegető veszélyek jellege, 

komplexitása, rejtettsége, valós potenciálja, pusztítási lehetőségei és sajátos metodikája 

elengedhetetlenné teszi a prevenció elsődlegességének biztosítását, a hatékony válaszo-

kat lehetővé tevő képességeket…” [6] 

A Magyar Rendőrség esetében a bűnügyi szakterület munkatársainak – a veszélyezte-

tő tényezőkkel szemben ható, preventív fellépésként értelmezhető – szakmai továbbkép-

zések biztosításáért a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság felelős. E szer-

vezet hivatott az egész magyar hivatásos rendőri állomány továbbképzését koordinálni, 

illetve olyan képzési anyagokat előállítani, amelyek az állomány tudásszintjét megfelelő 

módon fejlesztik, azaz a 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben [7] és a belügyminiszter 25/2013. 

(VIII. 30.) BM utasításban [8] meghatározott feladatokat teljesíteni. 

A versenyelőny megszerzése szempontjából az emberi tényező szerepe, az emberi 

erőforrás kérdése az élet minden területén felértékelődik, meghatározó tényezővé lép elő. 

[1] Márpedig „versenyelőnyt” a másik féllel, jelen esetben a bűncselekményt elkövetőkkel 

szemben, csak megfelelő időben és tartalommal bíró információk birtokában lehetséges 

kivívni. 

A szervezett bűnözés megjelenési formáival összefüggő jelenségek kezelésével szem-

beni fellépés hatékonysága növekedhet a nemzetközi, valamint a hazai továbbképzési 

kereteken keresztül megvalósuló képzések útján. 

A 1035/2012. Korm. Rendelet [9] a Nemzeti Biztonsági Stratégiáról (továbbiakban: 

NBS) c. dokumentumban is megfogalmazásra került, hogy maximálisan ki kell használni a 
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rendészeti kihívások elleni felkészülés lehetőségeit a hazai és az Európai Unió adta kere-

teken belül egyaránt, és különös figyelmet kell fordítani az NBS 49. pontja alatt is megfo-

galmazott „… új bűnözési jelenségek megismerésére, a legjobb gyakorlatok átvételére.” 

Ennek megvalósítása egyrészt a nemzetközi rendészeti továbbképzéseket biztosító szer-

vezetek továbbképzési kínálataiban szereplő képzéseken, illetve a hazai rendészeti to-

vábbképzéseken történő részvétellel valósítható meg. 

Hazánkban a rendészeti szakterület számára az euro-atlanti, az európai uniós és a re-

gionális rendészeti továbbképzési együttműködések széles spektruma érhető el. Az egyik 

legrégebben működő nemzetközi szervezett bűnözés elleni felkészítést végző továbbkép-

zési forma a már említett KERA, azaz a Közép-európai Rendőrakadémia 

(Mitteleuropäische Polizeiakademie), amely létrehozását és működését a 2001. május 22-

én az illetékes miniszterek által aláírt Közös Nyilatkozat határozza meg. [10] 

A német munkanyelvű, 7 tagország együttműködésén alapuló akadémia feladataként 

határozza meg – különösen a szervezett, vagy határon átnyúló (súlyos) bűncselekmények 

elleni fellépés esetén – a nemzetközi rendőri együttműködésnek, a nemzetközi és határon 

átnyúló nemzetközi rendőri munkához szükséges ismereteknek, a résztvevő országok 

rendőri problémakezelési lehetőségeinek, valamint a társadalmi, gazdasági és politikai 

háttér-információk terjesztésnek képzés útján történő támogatását, a résztvevő országok-

ban. 

Alapvető céljai, hogy a résztvevő országok rendőri állománya között felépítse a min-

dennapi munka elengedhetetlen feltételét: a kölcsönös bizalmat, leépítse az esetleges 

előítéleteket, illetve a megértési és érthetőségi problémákat. Mindezek mellett fejlessze a 

szociális és kommunikációs kompetenciákat, a végrehajtói, középvezetői állomány számá-

ra közös, együttes standardokat dolgozzon ki, illetve az együttműködés során közös mun-

kafilozófiát és szerepértést érjen el. 

3. AZ INFORMÁCIÓ, MINT DÖNTÉST BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNY A KERA  

OKTATÁSSZERVEZÉSI FELADATAIBAN 

Hatékony továbbképzés, eredményes felkészítés megfelelő adatfelmérés, informálódás, az 

aktualitás és a probléma megfelelő ismerete nélkül elképzelhetetlen, hiszen „... mindig is 

törekvés volt arra, hogy az egymással szemben álló felek több és pontosabb információra 

tegyenek szert a másik féllel szemben, azokat gyorsabban és hatékonyabban tudják fel-

használni.” [5].  

A szembenálló feleken a bűnügyi felderítő munka során a hatóság tagjait (például 

rendőr, bűnügyi nyomozó) és a bűncselekményt elkövetők személyét kell értenünk. Mind a 

hatóság tagjai, mind pedig a jogsértő magatartást elkövetők igyekeznek a másik fél techni-

káit, módszereit, gondolkodásmódját, cselekményeit kölcsönösen megismerni, azokról 

információkat szerezni.  

Az információszerzési, felhasználási folyamatban a bűnügyi szakembereket – képzé-

sek, továbbképzések útján megteremtett – megfelelő szintű, felkészültségük, képzettségük 
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teszik eredményesebbé és hatékonyabbá a jogi szempontból ellenérdekű féllel szembeni 

fellépésben. 

„Az információnak a tudásalapú információs társadalomban kitüntetett és meghatározó 

szerepe van”. [4] Mindez a nemzetközi továbbképzésre is igaz. A képzések során alkalma-

zott információk, az aktuális felkészítésekben, továbbképzésekben történő felhasználásá-

nak fontosságát, egyrészt a képzéssel foglalkozó nemzetközi szervezetek, együttműködési 

formák nagy száma, speciális szakterületi megoszlása, másrészt a szervezetek által törté-

nő információknak a képzésben történő közvetett és közvetlen felhasználása igazolják. 

Az oktatás, továbbképzés-szervezés folyamata komplex feladat, amely során meg kell 

határozni, az elérni kívánt célokat, azaz már az első lépésként meg kell határozni, hogy 

miért oktatunk, az adott oktatás, téma miért is fontos oktatási szempontból, mi az, amit a 

továbbképzéssel el akarunk érni. Ismerni kell a célcsoport szükségleteit, tudomással kell 

bírni a célcsoport jelenlegi tudásáról, tevékenységi területeiről, adatokkal rendelkezni a 

gyakorlati tapasztalatainak lehetséges szintjéről. Mindezek után alakíthatóak ki a tovább-

képzés céljai, és határozhatóak meg a továbbképzés során alkalmazható módszereket. A 

továbbképzés-tervezés során következő lépésként a tananyag-összeállítás következik, míg 

végül a képzés elemeinek összeállítása. 

Megítélésem szerint, a nemzetközi továbbképzés szervezése esetén is a helyzet felmé-

résére, az informálódásra – ezt követően a döntési ciklusidő csökkentésére – törekedve a 

továbbképzési igény-környezet alapos elemzését kell végrehajtani, és a döntés meghoza-

talával meg kell határozni az elérni kívánt rövidtávú továbbképzési célokat. 

A KERA képzései, mint nemzetközi továbbképzés szervezése során is szükséges a 

célcsoporthoz tartozó hazai szervezetetek vezetőivel történő kapcsolatfelvétel a honi stra-

tégiai tervek ismerete, az adott hazai bűnügyi helyzetnek megfelelő tématerületek feltérké-

pezése, a személyi állomány tudáshiányossági felületeinek ismerete. A munkafolyamat 

keretében az említett feladatok mellett el kell végezni a stratégiai tervező és a bűnügyi 

statisztikai elemző-értékelő osztályok adatainak figyelembe vételével az aktuális bűnügyi-, 

szervezett bűnözési helyzet elemzését, a kapcsolódó egyes megjelenési formák feltérké-

pezését. Szükséges továbbá a jelenségek ellen tett hazai és nemzetközi intézkedések 

megismerése, a megtett intézkedések hatékonyságának vizsgálata is. A képzésszervezés 

során feltétlenül be kell szerezni azokat az információkat is, amelyek arra utalnak, illetve 

tartalmazzák azokat az ismereteket, hogy az együttműködő országok számára mely téma-

területek fontosak, aktuálisak, hol vannak hiányosságaik, hol, mely szakmai területeken 

igénylik a fokozottabb együttműködést. Ugyancsak fontos annak tisztázása, hogy a hazai 

rendészeti szervek, mely témák felvételét preferálják a továbbképzésben a gyakorlati mun-

kával összefüggésben.  

A képzés sikerét befolyásolja az is, hogy mi motiválja az országokat egy bűnügyi 

szempontból releváns, továbbképzés téma feldolgozásában. Azaz, hogy a felmerülő to-

vábbképzési igény szorgalmazása esetében, mely befolyásoló körülmények ismerhetőek 

fel, az együttműködési szándék, vagy igénytámasztás mögött. Ez általában azzal függ 

össze, hogy az adott jelenség esetében például kiinduló, ún. exportáló országokról, vagy a 
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jelenség eredményét elszenvedő célországokról beszélünk, tehát azt, hogy mely ország-

nak, milyen érdeke fűződik az adott tématerületen történő közös továbbképzés végrehajtá-

sához. 

Szükség szerint meg kell ismerni az egyes országoknak, az adott témával kapcsolatos 

stratégiai elképzeléseiket is, valamint a jelenséggel szembeni képzés során alkalmazandó 

preferált intézkedéseiket, módszereiket. Biztosítani kell továbbá a korábban hasonló kép-

zéseken részt vett, szakmailag felkészült, a gyakorlati munkában jártas korábbi hazai 

résztvevők tapasztalatainak beszerzését is. 

Természetesen a döntéshozási folyamatban az időtényező erősen befolyásolhatja a 

hatékonyságot, hiszen minél kisebb időveszteséggel tudunk reagálni és a megfelelő kép-

zési intézkedéseket megtenni az állomány irányába, annál gyorsabban és eredményeseb-

ben lesznek képesek a kihívásoknak megfelelni. 

A közös nemzetközi továbbképzés szervezés során a képzések kiírását, összeállítását 

megelőzően fontos ismerni, hogy az egyes országok milyen továbbképzési filozófia, kere-

tek mentén, mely módszereket alkalmazva készítik fel munkatársaikat a tervezett közös 

képzési felületen. Vizsgálni kell az együttműködők személyi és tárgyi eszközállományát, 

azaz, hogy az együttműködők, a képzést közösen megvalósító szervezetek, partnerek 

ugyanolyan, vagy legalább hasonló tárgyi feltételek mellett, hasonló színvonalú technikai 

eszközök birtokában vannak-e, illetve a közös képzések végrehajtásának szükséges ele-

mét, a közös kommunikációs (idegen) nyelv ismeretét, lehetséges bázisát is. 

A KERA-n belüli továbbképzésen való egyik igen fontos alapfeltétel a résztvevők meg-

felelő szintű és tartalmú német nyelvtudása, hiszen a képzéseken tolmácsolás nem biztosí-

tott.  

A továbbképzés-szervezés esetén az említetteken túl az egyik leginkább meghatározó 

körülmény az igények és a kínálat megfelelő egyensúlya. Az, hogy a kérdéses célcso-

port(ok) felől az oktatásszervezéssel foglalkozóhoz érkező igény és a képzési kínálatban 

szereplő kínálat találkozik-e egymással, illetve a felkészítés a felmerülő újabb és újabb 

kihívásokra időben, megfelelő adekvát válaszokat képes-e adni, a gyakorlatból érkező 

impulzusokat, információkat, eredményeket képes-e a képzési kínálatba, tartalomba integ-

rálni. 

4. A „MŰVELETI” BIZTONSÁG SZEREPE A KERA MEPA-ONLINE FELHASZNÁLÓI  

FELÜLETÉN 

„Az információs termelési korszak és az információs társadalom kibontakozásával kialakuló 

gazdaságot globális információs környezet veszi körül.” [4] Amint a rendészeti, bűnüldözési 

munka, a rendészeti továbbképzés sem nélkülözheti ma már a kor korszerű technikai vív-

mányait, így a nemzetközi továbbképzések szervezése is elképzelhetetlen korszerű infor-

matikai támogatás, alkalmazások nélkül. A KERA esetében a megfelelő biztonsági informa-

tikai környezetre a képzési-, szervezési dokumentáció elhelyezése, hozzáférhetővé tétele 

miatt, valamint a közös online felületen történő grémiumi és résztvevői munkavégzés miatt 
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is szükség van. A „… technológiai diffúzió az új, korszerű tudásnak, ismereteknek … az 

elterjesztése, a felhasználókhoz való eljuttatása, amely felöleli ezen hasznos ismeretek 

(innovációk) strukturált felhalmozásának, elérhetőségének és alkotó alkalmazásának teljes 

rendszerét…” [12]. 

A KERA oktatásszervezési, oktatási feladatok végrehajtására a Microsoft által fejlesz-

tett Share-Point
3
 rendszert használja. E rendszert elsősorban biztonsága és nem a fel-

használóbarát alkalmazási környezete predesztinálja az alkalmazásra. A „biztonsági koc-

kázat tovább növekszik abban az esetben, ha a kritikus információs infrastruktúrát… tá-

madják a cybertérből….” [4]. Folyamatosan értesülhetünk ugyanis a sajtóból politikai célú, 

gazdasági erőfölény, vagy egyszerűen csak személyes adatok megszerzésére irányuló, 

különböző portálok, közigazgatási szervek webes felületeit ért hackertámadásokról. 14 

A „… társadalom érdeke a saját oldalon a … civilizációs rend fenntartása, az ellenfelén 

pedig az első fokozatú civilizációs rend ideiglenes kialakítása, vagyis irányíthatatlan hely-

zet, sajátos káosz-rend előidézése.” 5 A jellemző tapasztalat az, hogy a támadók feltér-

képezik az adott rendszer védelmi funkcióit, lehetőségeit, a támadásokra adott védelmi 

intézkedések reakcióidejét, a támadásokra adott válaszokat. A biztonsági résekről, védelmi 

felületek erősségeiről, gyengeségekről szerzett információk birtokában a támadók eredmé-

nyesen juthatnak hozzá például állami szervek alkalmazottainak adataihoz. 15 16 

Éppen ezért minden olyan bűnüldözést támogató, többek között képzési intézménynek 

is fel kell készülni a lehetséges támadásokra, amely a cybertérben rendelkezik felhaszná-

lási felülettel, vagy azon keresztül érhetőek el képzési adatai. 

A KERA MEPA-Online Insider felülethez korlátozott körnek (tanfolyami résztvevőknek 

és az akadémia munkatársainak) biztosítanak hozzáférési lehetőséget. A képzési struktú-

rában szereplő egyéb képzéseken résztvevők a rendszert nem vehetik igénybe. A korláto-

zott, személyi oldalról behatárolt, ellenőrzött felhasználói kör és az alkalmazott egyéb vé-

delmi funkciók teszik alkalmassá a rendszert a lehető legbiztonságosabb igénybevételre. 

A sebezhetőség kiküszöbölése érdekében, magát a felhasználói felületet a Baden-

Württemberg-i Tartományi Rendőrség szerverén helyezték el, a tartományi rendőrség által 

intranet-környezetben használt felületen, megfelelő szerverbiztonság alkalmazása mellett. 

A legnagyobb veszélyt a rendszerre, azonban jelenleg nem a közvetlen külső támadá-

sok jelentik, hanem leginkább a felhasználók, hiszen a felhasználói kör az, amely hanyag 

magatartásával, a meghatározott biztonsági protokollok betartásának elhanyagolásával, 

illetve figyelmen kívül hagyásával a rendszer sebezhetőségét fokozza. Ennek kizárása 

érdekében szükséges a felhasználók biztonságtudatosságának növelése, megfelelő érzé-

kenyítése, így folyamatos felvilágosítás tartása, a biztonsági előírások visszatérő ismerte-

tése. 

                                                 
3
 „SharePoint” – Microsoft termék, amelynek segítségével a szervezetek webhelyeket hozhatnak létre, 

és biztonságos platformként használhatják őket információk tárolására, rendszerezésére, megosztásá-
ra és szinte bármilyen eszközről való elérésére. 
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A személyi biztonsági körülmények veszélyének csökkentése mellett törekvés van a fe-

lület eléréséhez kapcsolódó technikai biztonság megteremtésére is. Az Insider felület el-

éréséhez használt gépeket vírus- és kémrobot-programok elleni védelemmel kell ellátni, a 

belépéshez személyes felhasználói név és meghatározott számú tagból álló, számokat, 

jeleket, kis és nagybetűket tartalmazó jelszavak szükségesek. Egy, a gyártó által meghatá-

rozott kereső alkalmazása a megengedett, a felhasználói jelszó folyamatos cseréje előírás 

és a rendszer biztonsági protokolljának része. A felhasználó és a szerver közötti internetes 

kommunikáció többszörösen kódolt, több biztonsági szűrőn keresztül valósulhat meg. A 

felület használatát követően a rendszer igényli a browser zárását, azaz a következő fel-

használó a visszalépés funkcióval nem érheti el a korábban behívott adatokat, az előzmé-

nyeket a rendszer a záráskor automatikusan törli a keresőből.  

A jövőben tervezett, hogy vagy kizárólag a szerveren előzetesen regisztrált gépekről 

legyen lehetséges a felhasználói felületre belépés, vagy olyan például pendrive-ról indított 

ellenőrzött, biztonságos, internetes kereső használatával, amely megfelelő kóddal és sze-

mélyi azonosítással (például ujjnyomat-azonosítás) rendelkezik.  

Ez természetesen több állam részvételével történő együttműködés keretében, folyama-

tos személyi változás mellett megnehezítheti a rendszer alkalmazását, azonban a bizton-

ság és a felhasználóbarát környezet dilemmája jelen esetben nem értelmezhető. A tárolt 

szenzitív adatok nem teszik lehetővé a biztonsági protokollok szintjének csökkentését.  

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az emberi erőforrások kezelésében való jártasság napjainkban nem csak a versenyszférá-

ban a siker, az eredmény kulcstényezője, hanem a közszférában is, így mindkét viszony-

rendszerben stratégiai kérdés. A munkatársak szakképzettsége, tudása, elkötelezettsége 

és motiváltsága a szervezetek egyik legfőbb erejét alkotja. [13] A megfelelő szakmai tudás, 

a képzettség, tréning alkalmazása, az ismeretek aktualizálása, aktualizált ismeretek szin-

ten tartása eredményezheti azt, hogy a rendészeti szervek munkatársai a rendészeti, bűn-

ügyi kihívások gerjesztette körülményekre jogszerű, szakszerű, szolgálatszerű válaszokat 

adjanak tevékenységük gyakorlása során. 

„Az oktatási rendszerek számára is óriási kihívás, hogy feladatuk teljesítése során fo-

kozott versenyhelyzetnek és változó munkaerő-piaci igényeknek kell megfelelniük.” [11] A 

nemzetközi továbbképzés területén is kiemelkedően fontos a bűnügyi környezetből szár-

mazó megrendelői igények figyelembe vétele, a képzési témastruktúrába való integrálás. 

Csak megfelelően felkészített munkaerő állománnyal, személyi állománnyal lehet sikeres 

és hatékony a munkavégzés a bűnözés elleni fellépés. 

A vezetői és a végrehajtó állománynak egyaránt rendelkeznie kell azon képességekkel, 

amelyek alkalmassá teszik őket a folyamatos rendészeti kihívásokkal szembeni hatékony 

fellépésre.  

Az alkalmazkodóképesség azonban nem csak a személyi állományra kell, hogy jellem-

ző legyen, hanem a képzéstartalomra egyaránt. A gyakorlatból származó tapasztalatokat, 
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a tudomány által megállapított, feltárt eredményeket összehangoltan, folyamatosan kell az 

aktuális tudásszint megtartására és emelésére használni. 

Az információk megfelelő felhasználása a korszerű továbbképzések alapja. Amennyi-

ben a továbbképzéssel kapcsolatos információkat megfelelő módon használjuk, elősegít-

heti a résztvevők kapcsolati hálójának kiépítését, ez által a gyakorlati munka közvetlen 

támogatását, hiszen a rendszerben rejlő kollektív bölcsesség további támogatást biztosít a 

gyakorlati nemzetközi bűnügyi együttműködőknek. 

A gyakorlatból beszerezhető, bűnüldözés eredményességét befolyásoló adatokat, in-

formációkat – a tudományos eredményekkel összevetve, azzal összehangoltan – be kell 

építeni a képzési anyagba. 

A képzésbe épített információkkal kapcsolatos időtényező az eredményes felkészítés 

egyik különösen fontos kérdésköre.  

Korszerű információtechnológiai környezet nélkül lehetetlen együttműködni, nemzetközi 

továbbképzéseket szervezni. A képzésszervezés során feltétlenül szükséges alkalmazni a 

technikai-, informatikai környezet biztosította lehetőségeket.  

Az informatikai technikai, és szoftveres háttér felhasználásával hozzáférhetővé kell ten-

ni, azonban egyben meg is kell óvni a képzések hozadékait, a konkrét képzési eredménye-

ket, az esettanulmányok, workshopok végkövetkeztetéseit, megoldási javaslatokat tartal-

mazó összefoglalóit, a tanfolyami résztvevői hálózat tagjainak adatait. 

A célcsoport elérhetősége, tanulási folyamata, szokásai, hétköznapi felhasználói kör-

nyezete megváltozott. A tanulás során alkalmazott környezet, a tanulás formája, így a 

tudás rögzülésének csatornái a hagyományos csatornákról a cyber tér igénybe vételén 

keresztül történik. A korábban papíralapon vagy egyéb adathordozókon tárolt adatok, jelen-

leg elektronikus formában, szervereken, felhőben tárolódnak, a fizikai eszközhasználat 

egyre inkább háttérbe szorul.  

A korábbi gyakorlattól eltérően az információcsere, fájlmegosztó szervereken, közös 

használt felhasználói felületek igénybevételével történnek. A személyes, sokszor szenzitív 

adatok megosztása szükségessé teszi a fizikai, illetve a szoftveres védelem folyamatos 

fejlesztését. 

Az informatikai alkalmazásokat megelőző időben alkalmazott szervezési gyakorlattól el-

térően az informatikai környezet rendszeres alkalmazása eredményeként bizonyos fokú 

függőség alakul ki a felhasználóknál. Függés az informatikai környezettől, és az alkalma-

zott technikai felszereltségtől. Azaz a rendszeres használat esetén a megfelelő biztonsági 

környezet esetén kialakul a felhasználóban a hozzászokás, a kényelmi funkciók természe-

tesként történő alkalmazása. Ha nem áll rendelkezésre az internetes környezet, vagy az 

elérés lehetőségei korlátozottak, a munka lehetetlenné válik. A feltételek hiánya, a tudás, 

végrehajtás lehetőségének hiányához vezet. 

Az információ-áramlás gyorsasága más szempontból is perdöntő, hiszen e környezetet, 

a fejlett informatikai, technikai eszközöket nem kizárólag a bűnüldöző szervek, hanem a 

bűncselekményeket, jogsértéseket elkövetők, így a nemzetközi, határon átnyúló bűncse-

lekményformákat elkövetők is rendszeresen igénybe veszik.  
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Éppen ezért a jövőbeni továbbképzés-szervezés akkor lehet megfelelően hatékony, ha 

megfelelő hangsúlyt helyezünk a határokon, kontinenseken átnyúló rendészeti együttmű-

ködésre, a szakmai ismereteket aktualizáló, ismeretfejlesztő továbbképzések szervezésé-

re, amelyek aktuális élethelyzeteket dolgoznak fel, azokhoz igazodva célcsoport-, téma- és 

feladat-specifikusan, minőségbiztosítási rendszerhez kötötten, visszatérően, folyamatosan 

tartalmukat tekintve aktualizált képzésekként valósulnak meg. 
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