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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~Ok -. számú előterjesztés 

a 2017. I. félévi iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységről 
szóló tájékoztatóról 

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve alapján dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető úr 
elkészítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2017. I. félévi 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

A tájékoztatót az előte1jesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a tájékoztatót megtárgyalni . 

Budapest, 2017. október ,,1~ ·" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jegyző 



Összefoglaló jelentés a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

2016/2107 tanévi II. félévében 

az oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenységéről 

Hatóságunknál a bűnmegelőzési tevékenységet egy bűnmegelőzési referens - Koós Judit c. r. 
őrnagy - látja el, aki DADA, EllenSzer oktatói képesítéssel rendelkezik, így mind az általános 
iskolában, mint a középiskolában jogosult a biztonságos életre nevelő prevenciós programok 
vezetésére. Továbbá iskolai bűnmegelőzési tanácsadóként (a továbbiakban IBT) a kerület két 
középiskolájában lát el feladatokat. A DADA oktatási munkában részt vesz még - egy iskola 
vonatkozásában - Streit Siegfried r. ftörm. 

A bűnmegelőzési tevékenység nagyon nagy része az iskoláskorú gyermekek körében zajlik, 
részben órarendszerűen beépülve az iskolai programjukba illetve a nem tanulási időben 
szervezett szabadidős programok keretébe ágyazva. Ezt kiegészítik még a tematikus napok, 
rendőrségi látogatások, napközis tábori programok, tematikus táborok. 

DADA 

Az általános iskolákban a DADA Program keretében a tanév során jellemzően minden 
osztályban legalább 5-8 tanórában zajlott ok.1:atás a DADA program tematikái mentén. 
A DADA programban az elmúlt tanévben 4 db általános iskola vett részt, ebből alsó tagozatos 
osztályon 4 osztályban folyt oktatás, felső tagozaton összesen 16 osztályban, folyt oktatás. 
Mindösszesen 508 fő tanuló (alsó tagozatos 84 fő, felső tagozatos 424 fő) vett részt DADA 
oktatásban. 
A megvalósult tanórák arányosan oszlanak meg az első és a második félév között. 

- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (2 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos osztály) 
- Széchenyi István Általános Iskola (8 db alsó tagozatos, 12 db felső tagozatos osztály) 
- Keresztúri Dezső Általános Iskola (11 db felső tagozatos osztály) 
- Szent László Általános Iskola ( 4 db. felső tagozatos osztály) 

Tapasztalataink szerint azok az iskolák, amelyek vállalták a DADA oktatást az 
intézményükben, mindent meg is tettek annak érdekében, hogy az oktatás zavartalanul 
megtörténhessen a tervezett időben. 

Az osztályfőnökök szívesen veszik a DADA órákat, az órák témáját minden esetben velük 
egyeztetve válogatjuk össze, minden esetben a helyi igényekhez igazodva, hogy minél inkább 
a felmerülő problémákra reagálva haladhassunk. 

Így el tudjuk azt érni, hogy az adott iskola, osztály aktuális problémáit, nehézségeit beleépítve 
a témába tudjuk az órákon feldolgozni , ez által érdekelté téve a hallgatóságot a minél aktívabb 
részvételre. 



Gyakorlati tapasztalat, hogy az iskolában sokszor jelen levő DADA oktató beépül az ottani 
köztudatba, így sok más- az iskola által szervezett - programba is meghívják őt, pl.: iskolai 
egészségnapra, nyári táborokba, tematikus rendezvény napokra, ahol bűnmegelőzési 

programokat kémek tőle. 

Ilyen alkalmakra a kerület négy iskolájába vittünk tematikus programot az elmúlt félév során. 

Bűnmegelőzési órák 

A kerület több iskolájában zajlott osztályonként két- két tanórában internet biztonság- tudatos 
média használat témakörben oktatás. Ebben a képzési formában az alábbi általános iskolák 
vettek részt: 

- Szent László Általános Iskola (2 osztály) 
- Kada utcai Általános Iskola ( 4 osztály) 
- Fekete István Általános Iskola (8 osztály) 
- Keresztúri Dezső Általános Iskola (4 osztály) 
- Janikovszky Éva Általános Iskola (3 osztály) 

IBT 

Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó program három éve folyamatosan működő 

bűnmegelőzési programforma középiskolák számára. 
Az IBT program a kerület két szakközépiskolájában - a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakiskolában, valamint a BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgirnnáziumban zajlott. 

A progran1 természeténél fogva a két iskolában a hét legalább egy- egy napján rendszeresen 
jelen van az IBT oktató az iskolában, ott tanórákat tart, kiscsoportos foglalkozásokat szervez 
gyerekeknek, illetve igény szerint tanároknak, munkaközösségeknek, esetenként egyénileg 
foglalkozik a problémás gyerekelc.kel, amennyiben ilyenre szükség mutatkozik. 
Az elmúlt tanév folyamán az IBT iskolánként közel 90 tanórát tartott és 200 órát töltött az 
intézményekben. 

Megállapítható, hogy a középiskolák nyitottan fogadták az IBT jelenlétét az iskolában, és 
munkáját együttműködéssel segítették. A mindennapi folyamatokban zökkenőmentes, 

rugalmas közös munkát sikerült kialakítani az IBT és az iskola dolgozói között. 

Az IBT rendszeres iskolai jelenléte lehetőséget biztosít többféle közös munkafolyamatra is, 
mint a tanórákon való oktatás. Arányaiban legalább annyi időt kitesz a tanulókkal való egyéni 
beszélgetés, tanácsadás, csoportos foglalkozás, konfliktus kezelés, helyzetelemzés stb, mint 
maga az oktatás. 

Az intézmények pozitívan fogadták a tevékenységét, mind az oktatást, mind az egyéb általa 
biztosított lehetőségeket (pl. mediáció, kis csoportos beszélgetés, bűnmegelőzési komplex 
program szervezése, önismereti tréning stb.) 

Mindkét középiskolában az iskola szakmai napjain többféle bűnmegelőzési programnak is teret 
adtak, amit az IBT szervezett, és ami nagy érdeklődéssel zajlott. 



Így bűnmegelőzési kiállítást, bűnmegelőzési előadást, rendőrkutyás bemutatót, különféle 
tesztek kitöltését, rendőri felszerelés megismerését, ,,részeg" szemüveg kipróbálását szervezte 
meg számukra. 
Mindegyik programot nagy érdeklődéssel, nagy létszámban látogatták a tanulók, így sikeresnek 
volt mondható. 

Júniusban a két középiskola diákjaiból 16 fő számára kortárs segítő képzést szerveztünk, ahol 
a diákokat a drog prevenciós munkában való részvételre készítettük fel. Az így felkészített 
diákok segítő munkáját a továbbiakban is koordináljuk. 

Nyílt nap a rendőrségen 

Ezt a programot az iskolák számára hirdetjük meg minden évben több alkalommal. 2017 első 
felében két alkalommal került sor, melyre mindkét alkalommal két-két csoport gyereket 
fogadtunk a rendőrség épületében, ahol a rendőri munka különféle szakterületeivel 
ismerkedhettek a látogatók, illetve játékos feladatokon keresztül bűnmegelőzési , biztonsági 
ismeretekhez juthattak. 

Napközis táborok 

A kerületi napközis táborokban (KÖSZI tábor, Szent György Napközis tábor) ez évben is -
összesen 8 alkalommal került sor változatos bűnmegelőzési programok megszervezésére a 
táborozók számára. Ebben volt fél napos „nyomozós" játék, ismertető előadás, oktató filmek 
segítségével ismeretszerzés különféle biztonsági témákban. 

KRESZ tábor 

A Pongrác közösségi ház szervezésében szervezésében tematikus tábort bonyolítottunk, 
melynek szakmai programját hatóságunk bűnmegelőzési előadója végezte. A KRESZ táborban 
közlekedés biztonsági ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a résztvevő 

gyermekek többféle rendészeti szerv munkatársainak az oktatása nyomán. 

Drog prevenciós tevékenység 

Bűnmegelőzési tanácsadónk folyamatosan aktív részt vállal KŐKEF munkájában, szakmai 
tanácsaival orientálja az ott folyó tevékenységeket. 
Az elmúlt félévben, négy iskolában összesen 12 órában tartott drog prevenciós foglalkozást. 

A kerület számos rendezvényén játékos- oktató- szemléltető eszköz ( drogsziget) használatával 
drog prevenciós ismereteket adott át gyermekek- szülők számára. 
Pl. nemzetiségi önkmmányzatok gyermeknapi rendezvényein, iskolák gyermeknapi- sport napi 
rendezvényein (összesen 7 alkalommal) 

Roma Kisebbségi Önkormányzat nyár záró rendezvényén drog prevenciós előadás, és interaktív 
foglalkozást tartottunk a résztvevők számára. 



A Kábítószer ellenes Világnap alkalmából megrendezet konferencián előadás tartottunk a 
szerfüggőség kialakulásának megelőzését elősegítő lehetőségekről. 

A KEF által meghirdetett „Függőségek a környezetünkben" című plakát pályázatban résztvevő 
osztályok számára drog prevenciós előadás és interaktív foglalkozás tartottunk a felkészülési 
időszakban. 

Budapest, 2017. október 02. 

Tisztelettel: 

~ C--

dr. Gyetvai Tib 
kapitánysá 


