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Kit kell áldozatnak tekinteni ?

tényleges áldozat, sértett

Elkövető



A rendőrség feladata

A bűnmegelőzés akkor lehet sikeres, ha az a társadalom 
közügyeként jelenik meg.

A rendőrség a közösségi bűnmegelőzés fontos tagjaként 
folyamatosan együttműködik az állami- és önkormányzati szervekkel, 

a társadalmi és a gazdasági élet szereplőivel, továbbá a civil 
szervezetekkel.



Bűnmegelőzés

Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. 

D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS)

ELLEN-SZER

A Magyar Rendőrség általános iskolai 
ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési programja.

Az Ellen-szer célzottan a fiatalok részére készült, tanuljanak akár gimnáziumban, 
szakközépiskolában, szakmunkásképzőben,szakiskolában.

A Magyar Rendőrség biztonságra 
nevelő középiskolai programja.

Az ifjúkori bűnözés romló tendenciáinak megállítására dolgozták ki 
a D.A.D.A program tovább fejlesztett változatát.



„Diákok az iskolai erőszak ellen”

A  program konfliktushelyzetek ellen való fellépést és ezek 
megoldásának lehetőségeit mutatja meg. 

Régi probléma az iskolákban megnyilvánuló erőszak a diákok csicskáztatása, 
a verekedések, az egymás sérelmére elkövetett vagyon elleni cselekmények.



„Mindenik embernek a lelkében dal van”

a negatív impulzus átalakítható belső értékké. 

A különböző aktív szabadidős tevékenységgel akár a sporttal vagy 
jelen esetünkben a dal éneklésével,



„Rend a lelke mindennek”

A bűnmegelőzést becsempésszük egy játékos foglalkozásba.

A legfiatalabbaknál is sokat számít az, hogy a foglalkozásokat 
célhoz kössük.

Rajzpályázatot írtunk ki az 
alapprogram szlogenjével: 

• Biztonságban otthon

• Biztonságban az utcán

• Állatok védelme
Meghirdetésre került ezzel együtt egy meseíró pályázat
melynek témája a bűnmegelőzés: 

• Cél: mesével tanítani a helyes viselkedést



„nem látok, nem hallok, nem beszélek” 

akkor nem kerülsz bajba

Vajon hallgatnunk kell ?



Megoldási javaslatok
A rendőrség mozgástere

• 22/2012 (XII.21) ORFK utasítás
az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri 
intézkedés részletszabályairól.  

• nevelőtestületi értekezletek

• a tanárok folyamatos képzése.  

• 23/2012 (XII.21) ORFK utasítás
az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő 
közreműködés rendőrségi végrehajtásáról.  

• Iskola rendőr
• Prevenciós tiszt

Az iskola lehetősége



Mint érintettek elég bátrak vagyunk-e a tevéshez, vagy a 3 
majom szindrómán kívül az ügyben meglévő

félelmeinket letudjuk-e győzni.



Kell-e félni a hatóság intézkedéseitől ?

Hatósági intézkedések tekintetében 
még szakemberek is csak a 

hátrányos következményeket látják.

PEDIG VAN MÁS ÚT IS
a jogszabályi keretek között



Büntetéstől való elterelés  „mediáció”

EGYEZSÉG KÁRJÓVÁTÉTEL

A legtöbb esetben ha hatósági intézkedésre kerül 
sor, akkor ott a szép szóval nem sokat érünk.



4. elem (a hiányzó majom szindróma)

Ha felismertem, hogy van teendőm, teszem-e a dolgom ?



Köszönöm a megtisztelő  
figyelmüket!

mindenkinek segítő kezet nyújt

A Mátészalka Rendőrkapitányság
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