
 
Ø  A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése. 

Ø  A városok biztonságának fokozása. 

Ø  A családon belüli erőszak megelőzése. 

Ø  Az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítés, az áldozat 
kompenzációja. 

Ø  A bűnismétlés megelőzése. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 
„A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról” szóló 
115/2003. (X. 28.) OGY határozatában  

a következő prioritásokat 
határozta meg: 



Bűn- és  

balesetmegelőzés 

Bozóné Soós Marianna  
r. alezredes 
BKKMRFK 

Bűnmegelőzési Osztály 
Ifjúságvédelmi-drogprevenciós 

kiemelt főelőadó 
 

 6000 Kecskemét, Batthyány u. 
14. 

76/484-684/3297 
 

bozones@bacs.police.hu 

 



Az „Iskola rendőre” Program  
•  Legyen az iskola biztonságos környezet!  
•  Épüljön ki kapcsolat az iskola és a rendőrség 

között! 
•  Részt vesz a rendőrség általános iskolásokat 

érintő kampányaiban. 
•  Együttműködik az iskolák környéki forgalom 

segítésében. 
•  Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órák 

keretében előadást tart aktuális bűn- és baleset-
megelőzési témakörben. 

•  Részt vesz az iskola tanórán kívüli szabadidős és 
egyéb programjaiban is, munkájába bevonja a 
polgárőrséget is. 



EGÉSZSÉGNAP 
2010.április 01. 

MÁS  
és  

MÁSSÁG 

Empátia                 Agresszió 



  Online veszélyek 

Online környzetbeli 
gyermekvédelem 

Ea: Bozóné Soós Marianna r. alezredes   
  
 
  
 
 
 
 

Schiroky Vilmos  
Biztonságos Böngészés Program 

Tel: 06 70 320 9600 
E-mail: sv@biztonsagosbongeszes.org 

www.biztonsagosbongeszes.org 
 



Főbb témakörök: 
•  Rendőri szerepek 
•  Devianciák 
•  Erőszak és agresszió 
•  Médiabefolyás 
•  Drogok és más  
    szenvedélyek 
 
 

„ELLEN-SZER” céljai 
•  Önálló gondolkodás 
•  Döntési képesség, aktivitás 
•  Társadalmilag helyes értékrend 
•  Helyes önazonosság, önismeret 
•  Szociális képességek, készségek 
•  Szeretetteljes emberi kapcsolatok 
•  Fejlett együttműködési készség 
•  Tolerancia 
•  Szenvedélymentes életvitel 
•  Jogkövető életmód 
•  Helyes konfliktuskezelés October	  16,	  2012	  

Rendőrségi oktató program a 10. osztályosoknak 



October	  16,	  2012	  

A D.A.D.A. rendőrségi biztonságra nevelő általános iskolai oktató program fő vonalai 
 

1. Személyiségfejlesztés 
 önismeret, önbecsülés 
 mások megismerése és elfogadása, tolerancia 
 problémamegoldó technikák elsajátítása, felelősségvállalás 
 gyerekek jogainak és kötelességeinek ismerete 

2. Szabálykövetés 
 közlekedési szabályok 
 a mindennapi élet szabályai ( család, iskola, társadalmi környezet ) 
 jogszabályok, törvények 

 3. Biztonság 
 a) Személyes biztonság 
  a közlekedésben 
  az idegenekkel szemben 
  veszélyes helyzetekben való viselkedés 
  ha a gyermek egyedül van 
  ha a gyermek társaságban van 
  a befolyásolások elleni fellépés 
 b) Ismeretközlés 
  dohányzás, alkohol 
  drogok 
  ifjúkori bűnözés 
  viselkedési addikciók 
  média hatásai 
  Internet 

4. Viselkedési panelek 
 szituációs és szerepjátékokon keresztül a veszélyhelyzetekben való viselkedés gyakorlása 
drámapedagógiai elemek alkalmazásával 
 a NEM-et mondás, visszautasítási technikák elsajátítása 



Filmvetítés a 
diszkós balesetek 

megelőzése 
céljából 


