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 Alsó tagozat 
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•12 téma 

•Szabályok, normák 

•Biztonságban otthon, 

közterületen 

•Mérgező anyagok 

•Erőszak, kommunikáció 

•A televíziózás és az 

internetezés veszélyei 

 

 



Felső tagozat 
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•17 téma 

•önismeret, tolerancia 

•viselkedési addikciók 

•média hatásai, internet 

•barátválasztás, csoport  

•erőszak 

•drogok 

•törvények, szabályok, 

bűnözés 

•konfliktuskezelés 

 

 

Felső tagozat 
Felső tagozat  
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•A rendőrség biztonságra nevelő középiskolai 

programja 2004-től 

• 16 éves korosztálynak szól 

•  önálló gondolkodás, döntési képesség,  

• empátia, tolerancia, média és más befolyások,  

• jogkövetés, helyes konfliktuskezelés, 

• rendőri szerepek, devianciák, erőszak és 

agresszió, családon belüli erőszak, drogok és más 

szenvedélyek 

• krízishelyzetek: iskolai teljesítmény, önértékelési 

válság, szülők, baráti kapcsolatok nehézségei, 

partnerkapcsolat, ideálok, normák, testi-lelki 

változások; 



  
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó 



• Bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi feladatokat lát el 

• 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 iskolában dolgozik.  

 

Az IBT feladatköre 
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Mit NEM tehetünk? 

• nem mutatunk kábítószerfajtákat,  

• nem mutatunk drogtáskát,  

• nincs elrettentés, 

• nem dirigálunk és nem vagyunk főnökök az órán 

MIT TEHETÜNK?  

• tévhiteket el kell oszlatni, 

• meg kell hallgatni a célcsoportot,  

• a személyiségfejlesztésre kell koncentrálni,  

• alternatívát kell mutatni, 

• kommunikációs és problémamegoldó képességet kell 

fejleszteni 

Kábítószer prevenció 
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A rendészeti szervek  legfőbb kihívása     

I.  

 
Drogfogyasztás  

Az áldozat szempontjából: 

 Ki az áldozat? Ki érzi magát áldozatnak? 

 Hogyan tudunk segíteni az áldozatnak? 

 

Drogok: 

1. Klasszikus drogok: heroin, kokain, cannabis  

2. Designer drogok (new psychoactive substances)  

 

A hatása rendívül romboló! 

 

Emberkísérlet folyik?  
 

Megoldás: 

 Orvosi? 

  Jogi? Együttműködés nemzetközi szinten?  

     Jogharmonizáció?  
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 A rendészeti szervek  legfőbb kihívása   

II.  

 
Internettel kapcsolatos bűnelkövetés 

 

Ki az áldozat? Ki érzi magát áldozatnak?   

 Jogi személy  – természetes személy?  

 Hogyan tudunk az áldozatnak segíteni?    

 cyber bullying, sexting, grooming   következmények?   

  adathalászat, zsarolás, vírusok  

 terrorfenyegetettség – kritikus infrastruktúra  az állam lehet 

áldozat?  

 

 

Áldozatvédelem:  

 nagyon jó és hatékony jogi háttér 

Áldozatvédelmi stratégia léte, a másodlagos áldozattá válás megelőzése,  

szakértők folyamatos képzése,  az együttműködés kiépítése és működtetése  

 nemzeti és nemzetközi szinteken is 
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…. és legifjabb programunk   
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 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 
Németh Ágnes r. alezredes 

Országos Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési  Osztály  

bunmeg@orfk.police.hu  

nemethagnes@orfk.police.hu   
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