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Projekt bemutatása 

 

A CBRN-E terrorizmus elleni hatékony reagálás (CREATE) projekt célja a CBRN-E szakértők 

tudásának és reagálási kapacitásainak növelése volt nemzeti és regionális szinten. A 

célkitűzéseket a projekt több szintű képzési program kidolgozásával, illetve három regionális 

CBRN-E képzéssel valósított meg az alábbiak szerint: 

 

1. Kiképzők kiképzése nemzetközi tanfolyam 2017 novemberében. 

2. Elsődleges beavatkozói nemzetközi gyakorlati Képzés 2017 novemberében 

3. Tudatossági képzés a hazai tűzszerészek és bűnügyi helyszínelők részére 2018 

áprilisában. 

  

 

A képzési program, illetve annak tananyaga a francia és holland társszervek aktív 

hozzájárulásával, illetve az Europol és az INTERPOL szakmai támogatásával kerültek 

összeállításra. A képzések célközönsége a Központ alapító tagjainak, azaz Ausztria, 

Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia rendőri tűzszerész 

szolgálatai voltak.  

A projekt a Közép-Európai CBRN-E Kiképző Központ (továbbiakban: Központ) keretein belül 

valósult meg 2017 júniusa és 2018 júniusa között. A megvalósításához szükséges anyagi 

fedezetet a Belső Biztonsági Alap biztosította. 

 

A projekt keretében létrejött regionális szintű, átfogó szakmai képzéseknek, releváns szakmai 

tananyagoknak, valamint oktatási segédanyagoknak köszönhetően a nevezett országok 

tűzszerész beavatkozói, szakértői és oktatói a legjobb nemzetközi gyakorlatokon és 

tapasztalatokon alapuló, naprakész tudással rendelkezhetnek a CBRN-E anyagokkal 

elkövetett támadások hatékony kezelése terén. A projekt keretében kidolgozott képzési 

struktúra hatékonyan fejleszti hazánk és az Európai Unió CBRN-E megelőzési és reagálási 

képességeit is.  
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