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A RENDŐRSÉG

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI

1992. DADA program

2005. ELLEN-SZER program

2008. Iskola rendőre program

2010. OVI ZSARU program

2013. bűnmegelőzési tanácsadó



RENDŐRÖK A KATEDRÁN

 A rendőrök a ’70-es évek elejétől részt vesznek az 
iskolai nevelésben (1971 évi IV. tv. Az ifjúságról)

 Az általános és a középiskolákban ún. „rendőri 
osztályfőnöki órák”

 1989. az ORFK-n  megalakult a Bűnmegelőzési 
Osztályt,

 1990-91-ben a rendőr-főkapitányságokon is 
létrejöttek a bűnmegelőzési osztályok

 16/1991. ORFK Intézkedés a rendőrség 
bűnmegelőzési tevékenységéről



GYIK

 az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó
 nem  iskola rendőr (iskola rendőre program)

 nem az iskolai rend őre Rtv. 1. § (2) 18. a fenntartó
kezdeményezésére közreműködik az általános és
középiskola rendjének fenntartásában,

 nem Ő viszi vissza a gyermeket az iskolába Rtv. 34/A. §
(1) A rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki
nagykorú kísérete nélkül, valamint aki nem tudja hitelt
érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától
vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól
engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el -
a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes
egyeztetést követően - a nevelési-oktatási intézmény
vezetőjéhez kísérheti.



A LEGÚJABB ISKOLAI PROGRAM

 Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó szolgáltat

 a programban résztvevő középfokú tanintézmények 

részére ( 2013/14-es tanévben 200 iskola)

más tapasztalattal, más szemlélettel vesz részt a 

problémák kezelésében

más szemmel mérlegel, a veszélyeztető tényezőkre 

hamarabb felfigyel

 gyakorlott a bűnmegelőzési intézkedések 

tervezésében



ISKOLAI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ,

MI AZ ELŐZMÉNY?

 febr. 26. kormányülés – drog-prevenciós 
szakembereket az iskolákba

 március – április: az ORFK-n jelentések 
készülnek (6 db)

 május 17. NBT alakuló ülés – miniszteri 
bejelentés a sajtó résztvevőinek

 május – június: szakmai egyeztetések (BM, 
EMMI, KIM, ORFK, KLIK, NBT) (munkacsoport 
alakul)



 július 17. ORFK Intézkedési terv

 július – augusztus: toborzás

 augusztus: 60 órás kiképzés

 augusztus vége szeptember eleje:   SAJTÓ 

VISZHANG (300 megjelenés)

 szeptember: kapcsolatfelvételek, 

szerződéskötések, munkaterv készítések

 október 100 bűnmegelőzési tanácsadó az 

iskolákban

 november első országos értékelés



A BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ FELADATKÖRE

 Ismernie kell a korosztályt veszélyeztető 
tényezőket

 Ismernie kell az illetékességi terület bűnügyi 
helyzetét

 Ismernie kell a fiatalok által kedvelt szórakozó és 
csoportképző helyeket

 Gondoskodnia kell a bűnmegelőzési információk 
eljuttatásáról (diákok, pedagógusok, szülők)

 Szükség esetén összehangolt prevenciós 
intézkedéseket kell terveznie



 Az iskola szereplőit meg kell nyerni a bűnmegelőzési 
törekvéseknek
 pedagógusok

 alkalmazottak (pszichológus, orvos, ped. aszisztens, 
gondnok, stb.)

 diákok (DÖK)

 szülők (iskolaszék)

 A külső partnereket meg kell ismerni és meg kell nyerni 
az iskola érdekeinek
 Ifjúsági szervezetek

 Önkormányzati szervek (KEF, közbiztonsági bizottság, stb.)

 Az iskola pedagógiai programjához illeszkedő 
munkaterv szerint dolgozik



MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK

 Az oktató rendőr személyes és szakmai 
kompetenciái!!!

 Személyes tanácsadás

 Ismeretadás, frontális előadás

 Csoportmunka, fórum

 Dráma- és élménypedagógiai elemek

 Vizuális elemek (32 db kisfilm)

 Kompetencia alapú képzés (ELLEN-SZER 
modulok)



TANÁCSADÓ HOSSZÚ TÁVÚ FELADATAI

 Tartós, tartalmas együttműködés fenntartása a 

rendőrkapitányság és az iskola vezetése között

 A diákok jogkövető magatartásának és 

önvédelmi attitüdjeinek megalapozása

 A bűnmegelőzési tanácsadói szolgáltatás 

társadalmi elismertségének megszerzése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

csonkagy@orfk.police.hu


