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Fiatalokra leselkedő veszélyek 

Bizonyos súlyos bűncselekmények
 (pl.: életveszélyt, vagy halált okozótesti sértés) elkövetése már 12 éves kortólszankcionálható!

Fontos , hogy a diákok tisztában

legyenek tetteik súlyával, hiszen

egy-egy ilyen eset, akár hosszú

távon is befolyásolhatja a további

életüket - legyen az elkövető,

áldozat, vagy egyéb résztvevő.

Az iskolai erőszak megvalósulhat 
szóbeli, fizikai, 

lelki bántalmazás formájában. 

Az ilyen jellegű cselekedetek például: 

zaklatás, zsarolás, 
a testi sértések különböző fajtái, 

rablás, garázdaság. 
Ezek elkövetése komolybüntetőjogi 

következményekkel jár!



A DADA mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. 

A DADA Program a rendőr-pedagógus-szülő hármas  együttműködésére épül. 

A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor 

FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell 

ELUTASÍTANI a neked ártó dolgokat, de mindenképpen MONDD EL, 

hogy mi történt és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. 

A DADA módszerei között megtalálhatjuk a szituációs és szerepjátékokat 

- melyek drámapedagógiai elemek alkalmazásával segítenek a gyermeknek 

a veszélyhelyzetek megoldásában -, de megtalálható  az irányított beszélgetés 

és a vitavezetés is. A szakemberek hangsúlyt fektetnek a személyiség 

fejlesztésére is, az önismeret, önbecsülés erősítésére, a tolerancia kialakítására, 

a másság elfogadására.

Az "ELLEN-SZER" a társadalomban fellelhető devianciák, káros hatások 

ellen készíti fel a fiatalt ésnevéből adódóan megoldásokat, "ellenszer"-t is 

felkínál. 

A fiatalok az oktatókkal együtt keresik a kihívásokra a megoldásokat, 

alternatív lehetőségeket. 

Ez a program célul tűzte ki, hogy a középiskolás korosztályt bevonja saját 

problémáinak felszínre hozásába, megismerésébe. Törekedjen a fiatalok 

életminőségének javítására, nyújtson részükre segítséget abban, hogy egy 

biztonságos életmódot legyenek képesek kialakítani maguk számára. 

: 

A rendőrségnek több országos és helyi programja is van, 

amely ehhez ad támogatást. 

Ilyen például az általános iskolai DADA és a középiskolai 

Ellen-szer program, továbbá a 

az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Hálózat. 

 

A felvilágosítást és a tájékoztatást a gyermekek korai életszakaszában 

meg kell tenni! 



: 

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók  elsődleges feladata megvédeni a 

fiatalokat a bűncselekményektől, hogy se elkövetővé, se áldozattá ne 

váljanak, különös tekintettel a kábítószerrel való visszaélésre! 

A tanácsadó együttműködik a rendőrkapitányság illetékességi területén 

tevékenykedő, az ifjúságvédelemben szerepet játszó állami, önkormányzati, 

társadalmi és civil szervekkel, szervezetekkel. Mindent el kell követnie azért, 

hogy a gyermekek, a pedagógusok és a szülők a lehető legtájékozottabbak 

legyenek a bűnmegelőzés terén.

Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei: 

Jászberény Rendőrkapitányság               
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós  06-57-412-442/41-88 

Karcagi Rendőrkapitányság                    
Fekete András r. főtörzszászlós  06-20-296-6577 

Kunszentmárton Rendőrkapitányság       
Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657 

Mezőtúri Rendőrkapitányság                   
Baranyiné Fodor Zsuzsa c. r. százados 06-70-332-2435 

Szolnoki Rendőrkapitányság                    
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019  

Szolnoki Rendőrkapitányság                    
Bódi János r. főhadnagy 06-20-296-6180  

Tiszafüred Rendőrkapitányság               
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655



Az internet sötét oldala 
 

Általánosságban elmondható, hogy a „mai fiatalok” olykor meglepően 

nagy magabiztossággal mozognak az interneten - sok esetben jártasabbak a 

számítástechnika világában, mint idősebb társaik –, de sajnos közel sem 

annyira elővigyázatosak, így jobban ki vannak 

szolgáltatva a rájuk leselkedő veszélyeknek. 

 

 

A leggyakoribb veszélyforrások közé sorolhatók: 

     -     a személyes adatok megosztása idegenekkel, 

     -     online pornográf tartalmakkal való találkozás, 

     -     erőszakos vagy gyűlöletkeltő tartalmak, 

     -     online bántalmazás, vagy zaklatás, 

     -    illetve a magukról közzétett fotók is veszélyt jelenthetnek! 

Meg kell tanítani a gyerekeket a biztonságos internethasználat néhány 

egyszerű szabályára, melyek betartásával elkerülhetik a rájuk leselkedő 

veszélyeket, megelőzhetik, hogy bajba kerüljenek!

A fiatalok többségére jellemző, hogy nem gondolják végig, hogy az 

interneten megosztott, általuk nyilvánosságra hozott személyes 

információk milyen kockázatot jelentenek számukra és adott 

esetben akár környezetükre, családtagjaik számára is.



Az internetet nem szabad szükséges rossznak felfogni, 

ismertesse meg gyermekét olyan oldalakkal, ahol  játszva tanulhat! 

 Használjon megfelelő biztonsági eszközt számítógépén! 

Számos olyan alkalmazás van - például a Norton Online Family ingyenes 

szolgáltatása - amelyekkel beállíthatja, hogy gyermeke mennyi időt tölthet 

számítógépe előtt, megfigyelheti milyen közösségi tartalmakat keres fel 

és, hogy kivel cseveg. 

Ezenkívül letilthatja gyermeke hozzáférését bizonyos webtartalmakhoz.

Tanácsok szülőknek 

Tanítsa meg gyermekét arra, hogy internetezés közben ne tegye 

közzé teljes nevét, lakcímét,telefonszámát, e-mail címét, iskolája nevét és 

soha ne adja ki senkinek a belépéshez használt jelszavát! 

Magyarázza el gyermekének, hogy az, amit az interneten olvas, 

nem feltétlenül igaz! 

Biztassa őt, hogy tegyen fel kérdéseket, ha bármiben bizonytalan! 

Állítson fel időkorlátokat gyermeke számára, hogy a számítógépezés 

ne váljon függősséggé! 

Mutasson gyermekének készségfejlesztő, érdekes tartalmakat! 



A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) támogatásával 

kifejlesztésre került az a korszerű mobiltechnológiai alkalmazás, 

mely a "HázŐrző" nevet kapta, és amely mostanra mindenki 

számára elérhető és letölthető. 

BIZTONSÁGOSABB OTTHON :) 

A mobil applikáció célja, hogy mindenki biztonságosabbá 
tehesse otthonát! 

Lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználó néhány perc alatt 

képet kaphasson házának, lakásának biztonsági szintjéről. 

Az alkalmazás használata során egy rövid tesztsor kitöltésével 

felmérhető az otthonunk biztonsága. Százalékos eredmény születik 

arról, hogy mennyire védett  hajlékunk, és megtudhatják azt is, mit 

tehetnek annak érdekében, hogy ezt az eredményt javítsák. 



 Az applikáció a bal oldalon 

látható marker (QR kód) 

segítségével megeleveníti egy  

lakóház környezetét, 

melyet egy virtuális betörő igyekszik feltérképezni a lehetséges behatolási 

pontok feltárása érdekében. 

A "Házőrző" alkalmazás android és IOS rendszerű készülékek 

(telefonok/táblagépek) számára ingyenesen letölthető a Google Play és App 

Store áruházakból. 

Az applikáció használója virtuálisan 

az illetéktelen behatolóval tarthat, 

és "testközelből" tapasztalhatja, 

milyen tényezők teszik kockázatossá 

egy otthon biztonságát. 

Az applikáció népszerűsítéseként, Hajós András főszereplésével elkészült 

egy 60 mp-es spot "HázŐrző, a betörő szving" címmel. 

A kisfilm az alábbi linken elérhető: 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IvuegggFCAw 

 



"Unokázós, trükkös csalások" 

Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a 

kiszemelt áldozatot és elhitetik vele, hogy egy közeli hozzátartozója, gyermeke, 

unokája bajba került: például baleset áldozata lett, 

életmentő műtétet kell végrehajtani rajta, tartozása van, vagy fogva tartják. 

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, 

hogy minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem sokkal 

érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős és már viszi 

is a zsákmányt. 

Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy könnyebb 

megelőzni, mint felderíteni! 

Ezért hívja fel a rendőrség az idősek figyelmét arra, hogy az ilyen gyanús 

éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden 

lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról, 

hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.

   -  Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, 

        hiszen  ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják! 

   -  A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a 

        sértett bizalmának elnyerése törekednek. 

      -  Ne adjon pénzt idegeneknek, bármilyen indokra is hivatkoznak! 

    -  Gyanús személyek látogatása esetén jegyezzék meg az idegenek külső 

        tulajdonságait, ruházatukat, alkatukat, hajukat, arcukat, hogy jó 

        személyleírást adhassanak, ha szükséges! 

    - Jegyezzék fel az ismeretlen gépjárművének rendszámát is! 

    -  Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget! 

    - Tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi 

        segélyhívó  telefonszámok valamelyikén. 


