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 „Ilyen lépcsőn megyünk már, jól vigyázz, itt…” 
ily út visz onnan, hol a Bűn tanyázik… 

De, hogy megértsd… 
hallanod kell, mit láttam az úton …” 

 
  /Dante: Isteni színjáték/ 

 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználható: 

• „Az iskola rend őre” programhoz  
• Rendészeti-b űnmegel őzési tájékoztató el őadáshoz  
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E L Ő S Z Ó 
 

A legbiztosabb és legnehezebb eszköz 
  

Cesare Beccaria olasz jogtudós 1765-ben a „Bűnökről és büntetésekről” című 
írásában rakta le a bűnmegelőzés alapjait. 
Műve alapján három olyan tézis fogalmazható meg, mely ma is aktuális a 
bűnözéssel, annak megelőzésével foglalkozó szakemberek részére: 
- a megelőzés legjobb módszere a büntetések elmaradhatatlansága, 
- ezért a legjobb megelőzés a felderítés,  
- de legbiztosabb, egyben legnehezebb eszköze a nevel és tökéletesítése. 
 
A nevelés kérdése az elmúlt időszakban az iskolai oktatás elengedhetetlen 
részeként jelenik meg, nagyobb hangsúllyal, mint az normál esetben e két iskolai 
tevékenység összhangjából következne. 
Valami történik az iskolákban és környezetükben. Valami történik, amire nem 
tudunk azonnalos választ, megoldást adni. 
Tanár-diák, tanár-szülő és diák-diák konfliktusok szélsőséges megjelenéssel, 
erőszakba torkolló megoldásokkal és erőteljesen a kriminalizálódás felé 
elmozduló magatartással. 
 
Bár a megoldás a pedagógusok és az iskola kezében van, de a rendőrség sem 
hagyja magára e problémákkal küzdő oktatási intézményeket. 
A már korábban bevezetett rendőri oktatási-nevelési programok (D.A.D.A., 
Ellenszer, Beccaria iskolai bűnmegelőzési program) mellett nagyobb hangsúlyt 
kapott az iskolai rendőri jelenlét növelése. 
Az „Iskola rendőre” program erre hivatott, közvetlen kapcsolat kialakítása az 
intézmények között.  
A bűnelkövetővé, áldozattá válás elkerülésére vonatkozó iskolai ismeretátadás a 
mai korban megköveteli a rendőrnek katedrára való „kényszerítését”.  
A tapasztalatlanság, egy másik, a pedagógus szakmának nem kellő ismerete 
vagy gyakorlatban való alkalmazása nehéz helyzetbe hozhatja a szakmájában jó 
teljesítő rendőrt.  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
által készített „Felkészítő tematika iskolarendőröknek” című anyag e problémakör 
kezeléséhez nyújt segítséget. 
 
Lehetőséget ad: 

• Az iskola rendőrének a szakmai előadásának szakszerű megtartásához. 
• A rendészeti bűnmegelőzési felvilágosító előadások felépítéséhez. 
• Az agresszió és hozzá párosítható konfliktuskezelés alapjainak 

ismertetéséhez. 
Jegyzetünket ajánljuk elsősorban az iskolában szerepet vállaló rendőrnek, illetve 
azoknak a pedagógusoknak, akik a bűnelkövetővé, szenvedélybeteggé és 
áldozattá válás elkerüléséhez szükséges ismeretek átadására vállalkoznak. 
 
                Tisztelettel:     
                                                                             Dudás Péter r. alezredes 

bűnmegel őzési osztály mb. vezet ője 
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 „A gyermekkor minden mástól eltérő szakasza az ember életének,  
mely mintegy alanyi jogon biztosítja a tévedés jogát a személyiség fejlődése terén,  

s ehhez ugyancsak alanyi jogon nem büntetést, hanem elsősorban segítséget kell kapnia.” 
                                                                                                                          (Volentics Anna) 

 
 
 

„AZ ISKOLA REND ŐRE” 
 
 

       Legyen szó a közúti közlekedési balesetekről, az élet és testi épség, vagy 
vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról vagy 
csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről a gyermekek a 
legsérülékenyebbek.  

Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési 
helyzetekben  –vagy a biztonságot nyújtó közeg híján–  és az élet más, számukra 
ismeretlen szituációiban.  

A tudatos jogkövető magatartás kialakításában, a bűncselekmények 
megelőzésében a felkészítésnek, a szülői példamutatásnak, a tanórán és azon 
kívül a szabályok betartására történő nevelésnek a jövőben is meghatározó 
szerepe lesz. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett „Az iskola rendőre" 
program nagymértékben segítette a rendőrség által végzett, a gyermekek 
védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet.  
 
A program egyik célja az, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és 
ezáltal „pozitív rendőr-kép" alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és a 
pedagógusokban.  
 
Az elmúlt évek eredményeit és tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a 
programmal, annak céljaival az iskolák jelentős része egyetértett, azt szívesen 
fogadták, és együttműködésükről biztosították az iskola rendőreit. 
 

Tisztelt Felhasználó! 
 

A felkészítő tematika az iskolában megjelenő és ott előadói szerepet vállaló 
rendőröknek készült, de bármely -biztonságos iskolát megteremteni kívánó- 
pedagógus részére ajánlott. 
Bár az oktatóhoz szól, neki ad támpontot, módszert, de a célcsoport nyelvén 
szólal meg és közvetlenül nekik nyújt információt, ismeretet.  
Ezért a jegyzetet stílusában a közvetlen  -tegező-  hangnem jellemzi. 
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BEVEZETÉS 
 

A régi rómaiak azt mondták: Juventus ventus, vagyis az ifjúság szél. Ez az állítás 
nagyon fontos napjainkban. Az ifjúság fejlődése visszahat egész társadalmunkra, 
és annak jövőre nézve is meghatározó szerepe van. 
Az ifjúság nevelésének, magatartásának, és viselkedésének problémái élénken 
foglalkoztatják közvéleményünket. Ezt az egész világon fontos kérdésnek tartják, 
nemcsak hazánkban. 
Valójában a felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, amely egyben egy 
átmeneti státuszt is jelent, mind a család életében, mind a társadalmi 
környezetben.     
 

Ismerjük meg a gyerekeket! Kiknek tartjuk az el őadásokat?  
„Kulcs a serdül őkhöz” 

 
A serdül őkor életkori sajátosságai (10-16 év) 

 
Ennek a kornak a nehézségeit és viharait két jelenségkör alakítja ki: az egyik a 
szervezetben végbemenő nagy változás, a másik az átmeneti helyzet a gyermek 
és a felnőttkor között. 
 
A serdülőkori identitás kialakulásával párhuzamosan dinamikus folyamat zajlik le 
a fiatalok és a környezet kapcsolatában, mind az életükben még mindig igen 
fontos szerepet játszó szülők, mind a kortársaik tekintetében. 
 
Jellemző a szoros, közeli kapcsolat megteremtése. A barátság és intimitás 
követelte finom alkalmazkodás fontos feltétele, hogy a fiatalok képesek legyenek 
minél pontosabban megérteni a másik helyzetét, és annak szempontjai szerint 
értékelni a dolgokat.  
 
A korosztálynak a felnőttekkel különösen a szülőkkel való kapcsolata átalakul. A 
család gondoskodó szerepe veszít jelentőségéből, ha alkalmazkodik a serdülő 
megváltozott igényéhez, egyre inkább a szimmetria és a baráti támogatás felé 
közelít. A konfliktusok gyakran abból származnak, hogy a család nem képes 
alkalmazkodni a megváltozott követelményekhez.  
 
A serdülő fejlődésére, viselkedésére hatással van a családban uralkodó légkör, 
hangulat. A merev, a megnövekedett autonómia igényeket nem követő, öncélú 
családi-szülői szabályok a serdülőket nyílt lázadásra, provokatív viselkedésre 
késztetik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szoros és harmonikus családi 
kapcsolatok kevésbé akadályozzák az önállóvá válás folyamatát, mint a 
feszültségekkel, konfliktusokkal terhelt viszony. 
  
A családi kapcsolatok minősége jelentősen meghatározza a kortársak 
befolyásának mértékét és hatékonyságát.  
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A jó kortársi csoport lehet kompenzáló, kiegyensúlyozó hatással a családi 
problémák esetén, de jelentheti a jövő szempontjából kedvezőtlen hatások 
felülkerekedését is.  
A felnőttektől, a szülői befolyástól való függetlenedés folyamata előfeltételezi és 
elő is segíti a kortárscsoportok jelentőségének növekedését.  
 
A kortárscsoportok szerveződése, a kortárs befolyás növekedése, a barátság 
fontossága mind-mind olyan serdülőkori jellegzetesség, amely a különböző 
kultúrákban élő fiatalok csoportjainál megtalálhatók.  
 
A családi hatások mellett a kortársak, a barátok referenciális szerepe is igen 
fontos az énkép és az önértékelés kialakulásában. A serdülő csoportoknak 
kétféle, részben egymásba kapcsolódó válfaja különböztethető meg, a barátság 
és a csoportos együttlét. 
A barátságban jóval fontosabbá válik a kapcsolat választott jellege, szolidaritást, 
érzelmi támaszt, elköteleződést várnak el. 
Az intimitás is serdülőkorban jelenik meg, egyre inkább a kortársak és nem a 
szülők a legbizalmasabb partnerek.  
 
A kortársakkal való egyre szorosabb kapcsolat igénye párhuzamosan halad az 
önállósodásuk folyamatával. A barátság ebben a korban szinte kizárólag az 
azonos neműekre korlátozódik.  
Ennek legfőbb oka, hogy ez a nemi identitásfejlődés fontos korszaka, amelyben 
az azonos neműek véleménye, viselkedése fontos mintaadó és referencia értékű.  
 
Napjainkban az iskola vált a serdülőcsoportok legfontosabb szervezőjévé, ez a 
csoportképződés kitüntetett időszaka is egyben. 
 
A baráti kapcsolat hatással van a serdülő önértékelésére, valamint a stabil barát 
léte elősegíti az iskolai beilleszkedést is. Közismert, hogy ekkor gyakoribbak a 
hangulati ingadozások, az érzelmi válságok, mint más életkorban. 
 
Kutatások igazolják, hogy ebben az időben szaporodik el a depresszív hangulat 
és állapot, és előfordulásuk az egész cikluson belül nő. A serdülő- és ifjúkori 
devianciák egy része bizonyos fokig a normális fejlődés tartozéka. 
 
Tizenéves korban a társakkal való együttlét már szülői kontroll nélkül zajlik, ami 
növeli az esélyét, hogy a gyermekek egészségre ártalmas tevékenységekben 
vegyenek részt. A részvétel módját nagymértékben befolyásolja a baráti csoport 
véleménye. A kortársak vannak a legnagyobb hatással az alkohol- és 
drogfogyasztásra és a dohányzásra is. 
 
Az igazságérzet, a humanizmus, a nagy célokért való lelkesedés az életkor 
specifikussága. A serdülő hangulatában, indulatában állandó hullámzás figyelhető 
meg, ezért vitakedve szinte fékezhetetlenné válik. Tettvágya, akaratereje, 
lelkesedése néha kiváló teljesítményekre teszi képessé.   
 
Ha a felnőttek értékelik a serdülő pozitív tulajdonságait és jövőjére vonatkozóan 
reményt és perspektívát nyújtanak neki, óriási tettekre lesz képes, amely elősegíti 
az egészséges, törvénytisztelő felnőtté válását.  
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1. A bűnmegel őzési órák szervezése, menete 
                                                            
1.1. A bűnmegel őzési (ifjúságvédelmi) órák célja  
 
� a tanulók mindenkor ismerjék fel a rájuk leselkedő 

veszélyhelyzeteket, a tanult elhárítási-visszautasítási 
módokat képesek legyenek alkalmazni,  

� tudják megkülönböztetni a pozitív és negatív 
befolyásokat, ezáltal alakítsanak ki átgondolt és 
következetes életvezetést,  

� ismerjék döntéseik, cselekedeteik következményeit, 
képesek legyenek ellenállni a kortársaktól érkező 
csábításnak, kínálásnak, 

� a konfliktushelyzeteket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék 
vesztesnek magukat, 

� az oktatás során megszerzett jártasságokat, képességeket és készségeket a 
mindennapi életben tudják alkalmazni, továbbfejleszteni! 

 
1.2. Felkészülési szakasz 
 
Az előadás tervezésének lépései:  
 
- a tanulók sajátosságainak átgondolása (fejlettség, értékrend, légkör); 
- az óra céljainak megfogalmazása (tantermi követelmények, nevelési célok); 
- az óra tartalmának kiválasztása (előzetes ismeretek, kapcsolódás előző és a 

következő órához, tantárgyak kapcsolatai, kulcskérdések, kulcsfogalmak); 
- feltételek számbavétele (infrastruktúra, tantermi berendezés, oktatási 

eszközök, szemléltető anyagok, osztálylétszám); 
- munkaforma kiválasztása (frontális-, csoport- egyéni munka); 
- módszerek megválasztása (ezt az előző döntések már behatárolják); 
- tanulók feladatainak megtervezése (kérdések, feladatok); 
- visszacsatolás tervezése, az időbeosztás átgondolása; 
- az óravázlat írásbeli összeállítása. 
 
Gondold át! 
 

• mi a közlés tárgya                                         MIT? 
• mi az elérendő cél                                         MIÉRT? 
• kik előtt kell beszélni                                     KIKNEK? 
• hogyan kívánom előadni                               HOGYAN? 
• milyen eszközöket célszerű 

alkalmazni         
MIVEL? 

• milyen körülmények állnak 
rendelkezésre     

HOL? 

• mely időpontban kell beszélnem                   MIKOR?            
 

 
Óravázlat: Az oktatómunka tervezésének legkisebb egysége, az előadó 
személyes terve, amelyet egy-egy tanítási órára készít. Az óravázlat készítése 
nem kötelező, de ajánlott. 
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Tartalma függ: 
- az előadó tapasztalataitól (gyakorlottságától); 
- az óra céljától, didaktikai feladataitól; 
- a választott tanítási stratégiától. 
 
Az óravázlat készítésének célja és haszna a tanítási óra menetének (a tananyag 
feldolgozásának) pontos megtervezése. Használatával elkerülhetővé válik az 
improvizálás, a kezdő előadóknál különösen gyakori időzavar. 
 
1.3. Végrehajtási szakasz        
                                                                      

- Bemutatkozás, kapcsolatfelvétel. 
- Hitelesnek és őszintének kell lenned, nyerd meg őket! 
- Az érdeklődés felkeltése, fenntartása.(követhetőség, érthetőség) 
- Koncentrálj a „tervezett témára”, az óravázlat alapján! 
- Figyeld a tanulók arcán megjelenő visszajelzéseket (érdeklődés, unalom, 

elkalandozás)! 
- Ellenőrizd a saját kommunikációdat, metakommunikációdat! (hallhatóság, 

érthetőség, élvezhetőség, hogyan mozogsz, hol állsz, hogyan 
gesztikulálsz). 

- A téma és a mondanivaló megválasztásánál mindig figyelembe kell venni a 
korosztály értelmi szintjét, életkori sajátosságait valamint az aktuális 
problémákat, helyi bűnügyi helyzetet! 

- Az órád legyen érdekes, változatos, vond be a tanulókat is!    
- A feladatokat egyértelműen, világosan közöld! 
- Előfordulhat, hogy a gyerekek által feltett kérdések „elviszik” az előadást a 

témától nem figyelnek rád, mindent elkövetnek, hogy felbosszantsanak, 
akkor fegyelmezned kell! 

- Semmiképp ne minősíts, inkább kíséreld meg befolyásolni a 
cselekedeteiket!  

- Teremts őszinte légkört az órákon!   
 

1.4. A módszerek kiválasztásának szempontjai       
           
A módszerek kiválasztását komplex módon kell meghatározni, melyben 
figyelemmel kell lenni az oktatás alapelveire, céljaira, feladataira, a tanulókra , a 
tartalomra, és az oktatási feltételekre is. Mindenekelőtt azt a módszerkombinációt 
válasszuk, amelyek a legcélravezetőbbek az adott témakör eredményes 
feldolgozásához, a preventív tevékenység megvalósításához. 
 
1.5. Tanítási módszerek 
 
� Frontális osztálymunka:  Az együtt tanuló gyerekek tanulási tevékenysége 

ugyanazon a helyszínen, egy időben, azonos ütemben zajlik a közös 
oktatási célok érdekében. 

� Tanári magyarázat:  Olyan tanári közlés, amely törvényszerűségek, 
szabályok, tételek fogalmak megértését segítheti elő. 

� Önálló tanulói munka:  Az egyes gyerekek önállóan, egyénileg megoldandó 
feladatokat kapnak. 

� Páros munka:  Két tanuló együttműködése, ez történhet hasonló és 
különböző szintű tanulók között. 
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� A tanulók feladatmegoldása:  3-6 fő közös tevékenység során old meg 
kapott, csoportos vagy önként vállalt feladatot. 

� Játék:  A gyerek önként végzett, örömteli tevékenysége. 
� Szerepjáték : A tanulók szabadon eljátszanak egy-egy szerepet, válaszként 

a megadott szituációra. Szinte minden témakör, ismeretkör kínál 
szerepjátékra alkalmas lehetőséget. A szerepjáték élet-közelbe hozza az 
időben, térben távoli jelenségeket, motiválja a tanulókat és élményszerű, 
tartós tudást biztosít, valamint nagymértékben fejleszti az empátiát.   

� A bűnmegel őzési kisfilmek (oktatófilmek):  médiaorientált generáció, jó 
vitaindító, beszélgetésgerjesztő hatású, több érzékszervre együttesen ható 
ingerek, a mindennapokból táplálkoznak. Célja, hogy felhívja a figyelmet a 
megelőzhető bűncselekményekre. 

� Drámapedagógia:  szabadon választott lehetőség, az alkalmazása teljes 
odafigyelést, rugalmasságot, empátiát, toleranciát, rögtönzőképességet, 
gyors reagáló képességet kíván a játék vezetőjétől. 
 

A drámapedagógia, mint módszer el őkészítése és szerkezete 
a.) A játék megtervezésénél ügyeljünk az időtényezőre, hogy a 
megvalósításra, a véghezvitelre, illetőleg a befejezésre elegendő időnk legyen. 
b.)  Szerkezete:  
• Az előkészítés szakasza: helyszín kiválasztása, a terem megfelelő 
berendezése. 
• A tervezés szakasza: a feladat meghatározása, a szabályok ismertetése, a 
szerepek elosztása, a szereplők kijelölése, stb. 
• A játék lebonyolítása: Fontos! Senkit se kényszerítsünk a feladat 
végrehajtására! A vonakodókat engedjük akaratuk szerint cselekedni! 
• Rögzítés szakasza: az események, tapasztalatok, tanulságok, 
következtetések megfogalmazása.   
 

1.6. Hogyan kérdezzünk? A „jó kérdezés” jellemz ői 
 
- a kérdés legyen pontos, világos, rövid; 
- a kérdés feleljen meg a tanulók értelmi színvonalának (ne legyen túl nehéz, 

vagy könnyű); 
- gondolkodásra késztető kérdéseket alkalmazzunk; 
- adjunk időt a gondolkodásra (a válaszoló kijelölése előtt néhány másodperc 

szünet legyen); 
- a kérdést az egész osztálynak tegyük fel (nem szabad előre megnevezni a 

válaszadót); 
- ne mindig ugyanazokat és ne csak a jelentkezőket szólítsuk fel; 
- minél több tanuló kapjon lehetőséget szereplésre; 
- a válasz minőségét lehetőleg értékeljük szóban, vagy metakommunikációval. 
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1.7. A bűnmegel őzési órák tematikája 
 

Bűnmegel őzés alapjai: A tanuló ismerje meg a témakör 
komplexitását, fontosabb ismérveit. 

Törvények, jogszabályok : 

Ismerjék a jog jelentőségét az életben, 
legyenek tisztában a büntetőjog 

szerepével, tudják miért kell a jogi 
előírásokat betartani. 

Az ifjúkori b űnözés:  

Ismerjék meg az ifjúkori bűnözés 
jellemzőit, az elkövetési módokat, az 

elkövetés okait, az egyes cselekmények 
egyéni, családi, és büntetőjogi 

következményeit. 

Az erőszak:  

Megismertetni a diákokat az erőszak 
megnyilvánulási formáival, azok 

szerepével és hatásaival. A ismerjék fel a 
szexuális bűnözés, a családon belüli 

erőszak veszélyforrásait, képesek 
legyenek ezeket elkerülni (gyermek-

prostitúció, külföldi munka lehetősége, 
leánykereskedelem) . 

Barátválasztás, bandák 
nyomása, csoportos er őszak, az 

erőszakos garázda jelleg ű 
cselekmények elkövetése:  

Legyenek tisztában a bandák befolyásoló 
szerepével, a csoportos erőszakkal és 

annak következményeivel. 

A média hatása, a számítógépes 
játékok és az internet világa:  

Ismerjék a média emberekre gyakorolt 
hatását, a reklámok befolyásoló szerepét, 
az akció típusú filmek hatásait, az internet 

veszélyeit (pedofília). 

Viselkedési addikciók:  
Ismerkedjenek meg a 

szenvedélybetegségek fajtáival és a 
játékszenvedély okozta problémákkal. 

Szenvedélybetegségek: 

Az alkohol fogyasztása következtében 
kialakult függőség veszélyeinek 

megismerése, személyiségromboló 
hatása. Kábítószerek fajtái, veszélyei és a 

büntetőjogi szankcióik. 
 

2. Amit a b űnmegel őzésről tudni kell 
 
A bűnnek és a bűnmegelőzésének a fogalma -bármilyen modernnek is tetszik- 
nem új keletű. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a két fogalom szükségszerű 
szimbiózisban él együtt: mióta létezik a bűn és mióta létezik a bűnözés. Az állam 
és az állami büntetőhatalom létrejötte óta szükségszerűen megvalósul mindkettő, 
az emberiség egyik leghőbb vágya a bűn kiirtása.  
Ennek eszközeként, pedig az elrettentés, a megtorlás avagy pedig a megelőzés 
került előtérbe. 
Jóval több, mint kétezer évvel ezelőtt már Arisztotelész is felhívta a figyelmet a 
bűn megelőzésének szükségességére és főként célravezetőségére. 
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A további évszázadokban, pedig számos jog- és társadalomtudós foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. E véleményeknek mintegy a summázatát adva, Cesare 
Beccaria 1764-ben úgy fogalmazott, hogy „ jobb megel őzni a bűntetteket, mint 
büntetni azokat " . 
Ezt követően hamarosan kialakult az a máig is cáfolhatatlan álláspont, mely 
szerint a „legjobb bűnmegelőzés az, ha egyetlen bűncselekmény sem marad 
felderítetlen" - ez viszont már a bűnözés, a bűnüldözés és a bűnmegelőzés 
hármas egységét hivatott szemléltetni, ami napjaink kívánatos jellemzője is 
lehetne. Megelőzni azonban csak azt a természeti, társadalmi vagy individuális 
jelenséget vagyunk képesek, amelyeket -legalábbis nagy vonalakban- ismerünk. 
 
2.1. A bűnmegel őzésről általában 
 
Minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a 
bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi 
javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok 
hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. 
 
2.2. A bűnmegel őzés büntet őjogi fogalma  
 
A bűnmegelőzés büntet őjogi fogalmának meghatározásánál a Büntető 
törvénykönyv rendelkezéseiből kell kiindulnunk: „A büntetés célja a társadalom  
védelme érdekében annak megel őzése, hogy akár az elkövet ő, akár más 
személy  bűncselekményt kövessen el.”  

2.3. Alapfogalmak 
 

- Szituatív bűnmegelőzés: a bűnalkalmak csökkentése érdekében a 
bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő vagy azt elősegítő körülmények 
megszüntetése vagy csökkentése érdekében kifejtett tevékenység (jogi 
szabályozás, közvilágítás, járőrözés). 

- Szociatív bűnmegelőzés: elkövetővé, illetve áldozattá válás megelőzése 
keretében, bűncselekmény elkövetést vagy elszenvedését lehetővé tevő 
vagy elősegítő makro- és mikrokörnyezeti hatások megváltoztatása 
(gyógyítás, nevelés-oktatás, felvilágosítás, tájékoztatás, stb.). 

- Generális prevenció: az alkalmazott intézkedés a konkrét és egyedi 
célokon túl össztársadalmi szinten fejti ki megelőző hatását. 

- Speciális prevenció: konkrét esetben alkalmazott megelőzési intézkedés, 
amely során a személyre és szituációra leginkább alkalmas módszer kerül 
felhasználásra. 

2.4. A bűnmegel őzés kiemelt célcsoportja 
 
Elsődlegesen a gyermekek, akiknek normatudatához és normakövetéséhez, a 
társadalmi normák bevésődéséhez és betartásuk primátusához igen fontos 
társadalmi érdek fűződik, nevelkedjenek akár teljes, akár csonka családban, akár 
pedig állami gondozásban. Az utóbbiak bűnözés általi veszélyeztetettsége  -mind 
elkövetői, mind pedig sértetti vagy áldozati minőségben-  kiemelkedő.  
A bűnmegel őzés célja,  hogy lehetőség szerint tompítsa és oldja a kiskorú és a 
magukra hagyatott gyermekek magányát, továbbá, hogy kompenzálja a család 
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diszfunkcionális működéséből eredő személyiség-sérüléseket, növelje a 
társadalmi integrációs esélyeket, s ezáltal elejét vegye egy későbbi bűnözői 
karrier kialakulásának. 
Kiemelt célcsoport továbbá a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke. A 
kriminálstatisztikai mutatók szerint az összes ismertté vált bűnelkövető mintegy 
egytizede fiatalkorú, de a lopások és rablások ismertté vált tettesei közül minden 
negyedik ebbe a kategóriába tartozik.  
 
A bűnmegelőzés alapvető célja annak elérése, hogy a felnövekvő magyarországi 
lakónépességnek minél kisebb hányada lépjen már fiatal korban a bűnöző 
életpálya útjára, és ezáltal meggátolja a bűnözés mintegy társadalmi 
újratermelődését, a bűnözői utánpótlás biztosítását. 
 
2.5. A rend őrség a b űnmegel őzés számos területen fejti ki tevékenységét 
 
• család-, gyermek- és ifjúságvédelem;                                        
• drogfogyasztás és kábítószer-bűnözés megelőzése; 
• áldozatvédelem; 
• eltűnés miatt körözött kiskorúak problémai; 
• megelőző vagyonvédelem; 
• környezetvédelem; 
• közösségi életterek rendjének biztosítása (közterületi jelenlét); 
• telefontanú program. 
 
 
A bűnmegel őzés háromdimenziós modellje 
 

 
Elsődleges 
megelőzés 

Másodlagos 
megelőzés 

Harmadlagos 
megelőzés 

Elkövet ők 

– tájékoztatás 
– felvilágosítás 

általában 
 

– célirányos,              
konkrét 

felvilágosítás 
– tájékoztatás 

– döntési információk 
adása 

– elrettentés, 
beavatkozás 

Büntető 
igazságszolgáltatás 

szereplői és 
tevékenysége: 
– büntetések 

– büntetés-végrehajtás 

Áldozatok 
– tájékoztatás 
– felvilágosítás 

 

– célirányos, konkrét 
felvilágosítás 
– gyakorlás 

– beavatkozás 
– segítés 

– áldozatvédelem 
– áldozatsegítés 

– állami kárenyhítés 

Bűnalkalmak 
– biztonságtechnika 
– vagyonvédelem 

– riasztórendszerek 

– közvilágítás 
– lakónyilvántartás 

– élet-, testi épség és 
vagyon 

mentése 

(in: Szabó Zsolt dr., 2003) 
 
2.6. Áldozatvédelem 
 
A viktimológia (jelentése: áldozattan), mint a kriminológia egyik résztudománya a 
bűnözés áldozataival foglalkozó ismereti rendszerként határozható meg.  
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Célkitűzése, hogy az áldozat szempontjából, annak hatékonyabb védelme 
érdekében elősegítse a bűnözés ellen folytatott hatásosabb küzdelmet.  
A viktimizációban meghatározó szerepe van az életkornak, életstílusnak, családi 
környezetnek, baráti ismertségi körnek, otthontól távol eltöltött időnek, óvatosság 
hiányának, vagyonvédelem elmulasztásának, vagyontárgyak kihívó 
mutogatásának, a sértett provokáló magatartásának, tudatmódosító szer általi 
befolyásoltságnak. 
 
3. Törvények, jogszabályok 
 

 „A törvény ismeretének hiánya nem mentesít annak hatálya alól.” 
 

3.1. A törvényekr ől általában  
 
A jogszabályok alapvetően abban különböznek az általános 
szabályoktól (erkölcs, illem), hogy azokat az állam valamely, erre 
az alkotmányban kifejezetten feljogosított szerve (országgyűlés, 
állami szervek) alkotja, és az abban foglaltakat akár kényszer 
alkalmazásával is betartatja.  
 
A jogszabályok (törvények, rendeletek) betartása minden 
állampolgárnak vagy az ország területére érkezőnek kötelező. Minden törvény 
jogszabály, de nem minden jogszabály törvény. 

3.2. Magyarország Alaptörvénye  (korábban Alkotmány) a magyar jogi 
hierarchiában a legfelsőbb jogszabály, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. 

Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét, az 
állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az 
államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat.  

Mivel az Alaptörvény az állam legmagasabb szintű törvénye, egyetlen más 
jogszabály sem lehet ellentétes vele, efelett az Alkotmánybíróság őrködik. 

A jelenleg hatályos Alaptörvény értelmében a jogszabály lehet törvény vagy 
rendelet. Törvényt csak az Országgyűlés alkothat, mégpedig egyszerű (a jelen 
lévő képviselők felének igenlő szavazatával), illetőleg minősített többséggel (a 
jelen lévő képviselők 2/3-ának igenlő szavazatával, alkotmány vagy 
alkotmánymódosítás esetén az összes megválasztott képviselő 2/3-ának igenlő 
szavazatával). 
Rendeletet törvény felhatalmazása alapján, e felhatalmazásban pontosan 
rögzített terjedelemben a Kormány (kormányrendelet) és a kormány tagjai 
(miniszterelnök és miniszterek) alkothatnak. Rendeletet alkothatnak még az 
önkormányzatok a helyi életviszonyok szabályozására, az önkormányzati rendelet 
törvénnyel, kormányrendelettel és miniszteri rendelettel nem lehet ellentétes.  
 
Az Alaptörvény értelmében az egyszerű törvénytől megkülönböztetjük az 
úgynevezett sarkalatos törvényt. A sarkalatos törvények azok, amelyek az 
Alaptörvényben ilyen módon kerültek meghatározásra 
A sarkalatos törvényeket az Országgyűlés minősített többséggel fogadja el. 
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Törvény:  mint jogi fogalom a jogszabályok hierarchiájában az Alaptörvény után a 
legfőbb jogszabályt jelenti, amelyet csak az adott állam törvényhozása alkothat 
meg, módosíthat vagy helyezhet hatályon kívül. A törvényeket a törvényhozó 
hatalom fogadja el. Magyarországon törvényalkotásra kizárólag az Országgyűlés 
jogosult.z országgyűlés alkothat, de az alkotmány határozza meg mindazon 
jogokat és k 
3.3. Büntet ő jogszabályok 
 

A Büntet ő Törvénykönyv:  egy büntetőjogi kódex, amely az 
egyes bűncselekményeket és az értük kiszabható büntetéseket 
határozza meg. 
Azokat a magatartásokat írják le, amelyeket semmiképp nem 
szabad tanúsítanunk.   
• Mit nem szabad, tiltó normák gyűjteménye.              
• Meghatározza, mit kell tennünk.  

 

Szabálysértés:  az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, 
amely veszélyes a társadalomra. Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, 
akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha a szabálysértést 
meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti. Szabálysértés nem 
állapítható meg, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg. 

2012. április 15-én új, a jogalkotó célja szerint hatékony és gyors eljárási 
lehetőséget biztosító szabálysértési törvény lépett hatályba. Olyan kódex 
született, mely az anyagi jogi és eljárási szabályokon túl valamennyi 
szabálysértési tényállást is magában foglalja, valamint tartalmazza a központi 
nyilvántartási rendszerre vonatkozó – korábbiakhoz képest kibővülő – szabályokat 
is. 

3.3.1. Bűncselekmény 
 
Az a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a 
társadalomra és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. 
 
Kategóriái:  bűntett vagy vétség 
A bűntett: A törvény szerint bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, 
amelyre a törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását 
rendeli el. Minden más bűncselekmény vétség. 
A vétség: Vétségnek minősül továbbá minden gondatlanságból elkövetett 
bűncselekmény. 
 
3.3.2. Az elkövet ők 
 

• Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
• Önálló tettes  az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 

Egyszerűbb kifejezést használva, aki maga „követi el” a bűncselekményt. 
Az önálló tettes saját testi erejét, valamilyen tárgyi eszközt vagy állatot is 
felhasználhat a bűncselekmény elkövetéséhez. Például önálló tettes az is, 
aki másnak úgy okoz testi sértést, hogy a kutyáját „ráuszítja”. 
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• Társtettesek  azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, 
egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. 

• Felbújtó  az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
• Bűnsegéd  az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget 

nyújt. 
• Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását 

e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer, fenyegetés 
miatt nem büntethető vagy tévedésben levő személy felhasználásával 
valósítja meg.  

 
A bűnösségnek két fő formája van: a szándékosság illetve a gondatlanság. 
 
Szándékosan követi el  a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit 
kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.  
Gondatlanságból követi el  a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának 
lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; 
úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a 
tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 
 
Csoportos elkövetés 
A csoportos elkövetés lényege, hogy az elkövetésben legalább három 
személynek kell részt vennie. A bűncselekményt egyidejűleg, együttesen 
valósítják meg, de nem szükséges sem az előzetes megállapodás, sem a 
szervezettség. Ha egy fiatal az iskolából hazafelé menet verekedik az utcán 
valakivel, és mellette bekapcsolódik még két személy, akkor csoportosan követik 
el a garázdaságot. 
A csoportos elkövetés több bűncselekmény esetén minősítő körülmény, mint 
például a hivatalos személy elleni erőszaknál, a rablásnál vagy a kifosztásnál 
illetve a garázdaságnál. 
 
A bűnszövetség fogalma 
A bűnszövetség a társas elkövetés olyan speciális formája, amely legalább két 
elkövető legalább két bűncselekmény közös elkövetésére irányuló 
megállapodását, és az ennek alapján történő bűnelkövetést jelenti. 
Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket 
szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény 
elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet. 
 
Bűnszervezet 
A bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, 
összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó 
szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.  
 
Üzletszer űség 
Üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Az 
üzletszerűség több, elsősorban vagyon elleni bűncselekmény minősített 
(súlyosabban büntetendő) esete, mint például lopás, sikkasztás, csalás stb. 
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3.3.3. Büntet őjog – büntethet őség 
 
A büntetőjog azoknak a jogszabályoknak az összessége, melyek meghatározzák, 
hogy 

- mely cselekmények minősülnek bűncselekményeknek, 
- a bűncselekmények elkövetőit hogyan kell felelősségre vonni, 
- az elkövetőkkel szemben milyen szankciókat kell alkalmazni, 
- e szankciókat hogyan kell alkalmazni. 

 
A büntet őjog feladatai 
 
• A társadalom védelme. A büntetőjog elsődleges célja a társadalom védelme a 
társadalomra káros, veszélyes cselekményekkel szemben. Enélkül nem 
lehetséges az emberek társadalmi együttélése. Az állami, társadalmi, gazdasági 
rend biztosítása biztonságot jelent a társadalmat alkotó egyének számára, míg az 
egyének személyének és jogainak biztosítása biztonságot jelent a társadalom 
egésze részére.  
 
• Az állampolgárok tudati befolyásolása. A büntetőjog funkcióját két módon 
valósíthatja meg: neveléssel és a büntetés alkalmazásával. A nevelési funkciónál 
a törvényhozó meghatározza negatív értékítéletét egyes káros cselekményekkel 
kapcsolatban. 
 
• A bűnelkövetés megtorlása. A büntetőjog védelmi funkciójának ellátásához 
elengedhetetlen a szankcióalkalmazás azokkal szemben, akik sem érzelmileg 
nem azonosulnak a törvényhozó értékítéletével, sem a szankció kilátásba 
helyezése nem tart vissza a bűncselekmény elkövetéstől.  
 
Mikortól válunk büntethet ővé? 
 
� Gyermekkorú az aki , a bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét még 

nem töltötte be.  Nem büntethető, büntethetőséget kizáró ok.   
� Kiemelendő azonban, hogy adott esetben a gyermekkorú személy tökéletesen 

tisztában is lehet azzal, hogy amit tesz, az büntetendő, sőt a társadalom 
fejlettségi szintjével ez egyre inkább így van.  

Mégis szükség van egy normatíve meghatározott korhatárra, ami alatt a 
büntetendő cselekmény elkövetőjét büntetőjogilag felelőtlennek tekintjük. 

(1962-ben a büntethetőség alsó korhatárának 12 évről 14 évre történő 
emelésével kiszélesedett az az életkor, amelyben az elkövetett cselekmények 
büntetőjogilag nem szankcionálhatóak.)  

A büntethetőség alsó korhatárának alakulása néhány országban 
  7. életév  Írország 
  8. életév  Görögország és Skócia 
10. életév  Anglia, Wales és Franciaország 
12. életév          Hollandia, Portugália és Kanada 
13. életév  Lengyelország 
14. életév  Ausztria, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 

Németország, Olaszország, Szlovénia és Spanyolország    
 

Forrás: EESC 2006. 
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Bár nem büntethető a gyermekkorú, viszont a gyermekvédelmi törvény alapján 
intézkedést foganatosítanak vele szembe. (gyámhatóság, gyermekvédelmi 
szolgálat) 

 
 

4. A fiatalkorúak büntet őjogi felel ősségre vonásának kritériumai 
 
A Büntető törvénykönyv szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor 
a 14. életévét már betöltötte, de 18 éves még nem múlt el. A büntethetőség tehát 
a 14. születésnapot követő nap 0 órájától áll be, míg az általános szabályok 
alkalmazására a 18. születésnapot követő nap 0 órájától van lehetőség. 
Abban az esetben, ha a fiatalkorú a bűncselekményt részben gyermekként, 
részben fiatalkorúként valósította meg, azon részcselekményekért, melyek 
gyermekkorára esnek, felelősségre nem vonható. Ha a fiatalkorra eső 
részcselekmények önmagukban elegendőek valamely törvényi tényállás 
megvalósulásához, ezért már felelni fog. 
Eredmény-bűncselekmények esetén, ha az elkövetési magatartás még 
gyermekkorra, az eredmény realizálódása már fiatalkorra tevődik, az adott 
bűncselekményért felelősségre nem vonható. (A lopást gyermekként követte el, 
de mire felderítették, hogy ő az elkövető, fiatalkorú lett. Ekkor nem büntethető.)  
 
A fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban 
az, hogy helyes irányba fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék. 
Büntetést akkor kell kiszabni, ha az intézkedés alkalmazása nem célravezető.  
A hatóságok a szankciók alkalmazásánál különös hangsúllyal veszik figyelembe 
az eljárás során a fiatalkorú személyiségfejlődését, magatartását, életvitelét. 
 
Megjegyzés:  Az új – a több mint harminc éve hatályos és nagyjából százszor 
módosított jelenlegi Btk.-t 2013. július 1-jén felváltó – törvénykönyv szerint a 
büntethetőség korhatára továbbra is 14 év, de az emberölést, életveszélyt vagy 
halált okozó testi sértést, rablást, illetve kifosztást elkövető, a tizenkettedik évüket 
betöltő gyermekek is büntethetők lesznek, ha képesek belátni tettük 
következményeit. A 12 és 14 év közöttieknél legsúlyosabb büntetésként egytől 
négy évig tartó javítóintézeti nevelést rendelhet el a bíróság. 
  
4.1. A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható f őbb szankciók  
 
A hatályos jogkövetkezmények közül vannak olyanok, amelyek fiatalkorú 
elkövetőkre csak meghatározott eltérésekkel alkalmazhatók. Ilyen például a 
határozott ideig tartó szabadságvesztés-büntetés, a közérdekű munka, a 
pénzbüntetés és a pénzmellékbüntetés, a közügyektől eltiltás, a kitiltás, valamint 
a próbára bocsátás, a kényszergyógyítás és a pártfogó felügyelet. 
 
A többi szankció például a foglalkozástól vagy járművezetéstől eltiltás az általános 
szabályok alapján rendelhető el. Egyetlen olyan jogkövetkezményt ismerünk, a 
javítóintézeti nevelést, amely csak fiatalkorúakkal szemben rendelhető el. 
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4.1.1.Büntetések 

A büntetés  a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott 
joghátrány. A társadalom védelme érdekében a büntetés alapvetően kettős célt 
szolgál:  

� egyrészt elrettentő hatása révén annak megelőzését, hogy az állampolgárok 
bűncselekményt kövessenek el,  

� másrészt annak megelőzését, hogy a bűncselekményt már korábban elkövető 
újabb bűncselekményt kövessen el. 

� szabadságvesztés:  
• A fiatalkorú a szabadságvesztését a fiatalkorúak büntetés-

végrehajtási intézetében kell végrehajtani, a fiatalkorúra kiszabható 
szabadságvesztés legrövidebb tartama bármely bűncselekmény 
esetén egy hónap.  

• A szabadságvesztés büntetés felső határa egyrészt függ a fiatalkorú 
életkorától – itt a 16. életév a választóvonal –, másrészt pedig az 
adott bűncselekmény büntetési tételeitől. 

• Általános rendelkezés, ha a bűncselekmény öt évet meghaladó 
szabadságvesztéssel büntetendő, akkor – bizonyos törvényi 
kivételektől eltekintve – a szabadságvesztés leghosszabb 
időtartama öt év. Így például emberrablás esetén, amelynek 
büntetési tétele 2-8 évig terjed, fiatalkorúval szemben maximum öt 
év szabható ki. E szabály alól azok a bűncselekmények jelentenek 
kivételt, amelyek életfogytig tartó szabadságvesztéssel is 
fenyegetettek. Ekkor ugyanis – például emberölés vagy 
terrorcselekmény esetén – a 16. életévét be nem töltött fiatalkorúra 
maximum 10, míg a 16. életévét betöltöttre maximum 15 év 
szabható ki.  

• A szabadságvesztést a fiatalkorúak speciális büntetés-végrehajtási 
intézeteiben kell foganatosítani, börtön vagy fogház fokozatban. 

� közérdekű munka: 
• Fiatalkorú munkavégzésre nem kötelezhető – velük szemben 

közérdekű munkát csak akkor lehet kiszabni, ha az elkövető az ítélet 
meghozatalakor a 18. életévét már betöltötte. 

� pénzbüntetés: 
• Eltérő rendelkezések vonatkoznak a pénzbüntetésre is, annak 

elkerülése érdekében, hogy a fiatalkorú családja viselje a 
bűnelkövetés következményeit.  

• A pénzbüntetést csak akkor lehet alkalmazni, ha a fiatalkorúnak 
önálló keresete, jövedelme vagy megfelelő vagyona van. Ennek 
minősül, ha rendszeres bevételeit saját munkájából vagy 
tevékenységéből származtatja, attól függetlenül, hogy teljes 
egészében fedezik-e létfenntartását.  

• Ha azonban a fiatalkorút alapvetően a szülei vagy más közvetlen 
hozzátartozója tartja el, a tőlük kapott támogatás semmiképpen nem 
szolgálhat alapul e főbüntetés igénybevételéhez. 
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� mellékbüntetések: 
• Közügyektől eltiltás csak abban az esetben alkalmazható, ha a 

fiatalkorút egy évet meghaladó szabadságvesztésre ítélik. 
• Speciális rendelkezések vonatkoznak a kitiltásra is. A fiatalkorút 

abból a helységből, ahol számára megfelelő családi környezetet 
biztosító családja él, nem lehet kitiltani még akkor sem, ha 
egyébként az adott helyen tartózkodása a közérdeket 
veszélyeztetné. A család segítségével látja ugyanis a törvény 
biztosíthatónak a fiatal társadalomba való visszavezetését. A 
legfontosabb feltétel, hogy segítsék, nyomon kísérjék, kontrollálják 
az ítélet utáni visszailleszkedését. 

 
4.1.2. Intézkedési nemek 

Az intézkedések a büntetendő cselekmény elkövetése miatt a társadalom 
védelmét biztosító, törvényben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények. A 
büntetésekhez képest speciális célokkal rendelkeznek, így legfontosabb az 
elkövetők gyógyítása, nevelése, illetve a társadalom biztonságának védelme. 

• Megrovás (írásbeli figyelmeztetés). 
• Próbára bocsátás (a büntetés kiszabását a bíróság próbaidőre elhalasztja, 

egyidejűleg magatartási szabályokat ír elő, amelyek betartását pártfogóval 
ellenőrizteti). 

• Javítóintézeti nevelés - fiatalkorúakkal szemben különleges intézkedésként 
lehetőség van javítóintézeti nevelés elrendelésére, ha a fiatalkorú jövője és 
eredményes nevelése érdekében szükség van arra, hogy őt az eredeti 
környezetéből kiemeljék, és intézetben helyezzék el (a bíróság akkor 
rendeli el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti 
elhelyezés szükséges - tartama egy évtől három évig terjedhet). 

• Pártfogó felügyelet - célja, hogy az ügyészség vagy bíróság által 
alkalmazott intézkedés vagy büntetés próbaideje/tartama alatt, az elkövető 
ellenőrzésével és támogatásával csökkentse a bűnismétlés veszélyét 
(vádemelés elhalasztása esetén az ügyész, próbára bocsátás, 
felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság, feltételes 
szabadságra bocsátás és javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás 
esetén a büntetés-végrehajtási bíró határozata alapján rendelik el). 
Ha a próbára bocsátott fiatal a pártfogó felügyelet magatartási szabályait 
súlyosan megszegi vagy a próbaidő előtt bűncselekményt követe el, a 
bíróság a próbára bocsátást megszünteti, és javítóintézeti nevelést rendel 
el. Ez történik akkor is, ha a próbaidő alatt elkövetett bűncselekményért 
elítélték.   

• Közügyektől eltiltás csak 1 évet meghaladó szabadságvesztés esetén 
lehetséges. 

 
4.2. A fiatalok által leggyakrabban elkövetett b űncselekmények  
 

„Erkölcsi lény pedig az, aki össze tudja hasonlítani 
múltbeli és jövendő cselekedeteit és indítóokait, 

és helyeselni vagy kárhoztatni tudja azokat.” 
                                                            (Darwin)  
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A gyermekkorúak bűnözése, a gyermekkorú bűnelkövetők, a bűnmegelőzés 
lehetőségei napjainkban egyre erőteljesebben foglalkoztatják a közvéleményt. 
Ennek egyik lehetséges oka, hogy az utóbbi időben több olyan gyermek által 
brutális módon elkövetett bűncselekményről hallottunk, amely megrázta az 
országot. A gyermekek által elkövetett bűncselekmények száma szerencsére nem 
nagy, de számos olyan hatást észlelhetünk, amely elősegíti a gyermekek 
bűnelkövetővé válását. 

 
A gyermek- és fiatalkori b űnözés okai 

• Családi okok: nem megfelelő családi környezet, szülői felügyelet hiánya. 
• Bűnözői életmódot követő minta. 
• Ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás, az életkornak nem 

megfelelő éjszakai szórakozó helyek látogatása. 
• Baráti környezet: csoportnorma szerepe, rossz modell-követés.  
• Iskolai problémák: tanulási nehézségek. 
• Egyéb okok: médiahatás, stb. 

 
A fiatalok nincsenek tisztában az elkövetett bűncselekmények súlyával és a 
törvény szankcióival sem, emiatt sokszor könnyelműen viszonyulnak az elvárható 
magatartási követelményekhez. Segítsünk megértetni, hogy meggondolatlan 
cselekedeteiknek egész életükre kiható, súlyos következményei is lehetnek! 

 
Testi sértés : más testi épségét vagy egészségét megsérti. 
Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc 
napon belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az 
elkövető a súlyos testi sértés bűntettét követi el és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

A könnyű testi sértés csak akkor büntetendő, ha valaki feljelentést tesz ez 
ügyben, míg a súlyos testi sértés bűncselekménye esetén a hatóság feljelentés 
nélkül, hivatalból köteles eljárni.  

Minősítő esetek: ha bosszúból, aljas indokból történik vagy a sérülés életveszélyt 
maradandó károsodást vagy halált okoz. 

Kényszerítés : aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy 
valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, 
amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Személyi szabadság megsértése:  aki mást személyi szabadságától megfoszt, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A szabadság, mint alapvető emberi jog büntetőjogi védelmet igényel. Ezért 
szükséges minden olyan magatartást bűncselekménnyé nyilvánítani, mely 
erőszakkal vagy fenyegetéssel valakit cselekvési szabadságában korlátozza. 
 
Az embernek természetes joga a cselekvési szabadság: a mozgás, a 
helyzetváltoztatás, a tartózkodási hely megválasztásának szabadsága.  
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Aki ebben jogellenesen korlátozza, ettől megfosztja, sérti ezt a jogot ezért 
büntetőjogilag felelősségre vonható.   
Ide tartozik a sértett valamely meghatározott helyen való visszatartása, a 
tartózkodási helyének elhagyására való kényszerítése, lefogása, lekötözése, 
helyben-maradásra, mozgásra vagy helyváltoztatásra való kényszerítése, a 
helyiségben tartózkodóra az ajtó rázárása, karolva tartása, rokkant személytől a 
mankó, bot elvétele, valamely helyiség elhagyására szolgáló létra, kötél, palló 
elvétele, a fürdő személy ruhaneműitől való megfosztása, a helyváltoztatásban 
egyéb módon való akadályozása. 
 
Minősített eset: aljas indokból, bosszúból vagy a sértett sanyargatásával illetve 
18. életévet be nem töltött személy sérelmére követik el. 

Erőszakos közösülés : aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség 
ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más 
védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre 
használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

Minden embernek alapvető joga, hogy partnerét - kölcsönös szimpátia esetén - 
szabad akaratából válassza ki. Ez hozzátartozik az emberi méltósághoz, a 
társadalom erkölcsi értékrendjéhez és a személyes jogok védelméhez.  
Házibuliban, bármilyen más hasonló helyzetben, amikor esetleg alkohol is 
befolyásolja a magatartást, létrejöhet olyan szituáció, amelyben a lány, akivel 
egész este együtt van a fiú, bizonyos határig elmegy, ami félreérthető. A fiú a 
vágytól felhevülve már nem tudja, és nem is akarja abbahagyni, és ha a cél 
érdekében akár erőszakhoz folyamodhat. 
Súlyosbító körülménynek számít, ha több társ is „beszáll a buliba” és segítséget 
nyújt. Sajnos ez a szexuális bűncselekmények forgatókönyve.  
A lányoknak viszont azt tanácsoljuk, hogy ilyen helyzetekben ne bíztassák 
túlzottan a fiúkat, ha nem akarnak velük szexuális kapcsolatot létesíteni. 
Az is erőszakos közösülést követ el, aki 12 éven aluli lánnyal, annak 
beleegyezésével nemi kapcsolatot létesít, mivel az ilyen korú lányt a törvény 
védekezésre képtelennek tekinti. 
Aki 14 éven aluli személlyel létesít nemi kapcsolatot úgy, hogy ő is beleegyezik, 
akkor is bűncselekményt valósít meg, méghozzá a megrontás bűntettét, melynek 
büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. 

Hivatalos személy elleni er őszak : aki a hivatalos személyt vagy a külföldi 
hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel 
akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt 
bántalmazza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni 
erőszakot csoportosan vagy felfegyverkezve követik el. 

Közfeladatot ellátó személy elleni er őszak: a rendelkezései szerint 
büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt közfeladatot ellátó személy 
ellen követi el. Aki a bűncselekményt a közoktatásról szóló törvényben 
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meghatározott közfeladatot ellátó pedagógus, vagy a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazott, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározott közfeladatot ellátó személy ellen 
követi el, az egy évtől öt évig, két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

Közfeladatot ellátó személy: tömegközlekedési eszköz vezetője, ellenőre,  
mező-, hal-,  vadőr, orvos, pedagógus, lelkész stb.   

Közveszéllyel fenyegetés : aki más előtt olyan, a köznyugalom megzavarására 
alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése 
fenyeget, vagy a köznyugalom megzavarására alkalmas módon azt a látszatot 
kelteni törekszik, hogy közveszéllyel járó esemény közvetlenül bekövetkezik, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Garázdaság: aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást 
tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat 
keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Ez a bűncselekmény több mint egyszerű verekedés vagy rongálás, mivel akkor 
valósul meg, ha nyilvános helyen történik, másokban félelmet, riadalmat kelt és 
kihívóan közösségellenes. 
A törvénysértés hátterében a fiatalos vérmérsékleten túl az agresszivitás és 
gyakran az alkoholos befolyásoltság áll.  
Vannak fiatalok, akik számára hőstett a verekedés, akiknek örömet okoz, ha 
másokban félelmet kelthetnek.  
Garázdaságnak számít, ha egy szórakozóhelyen  -discoban, bárban, presszóban, 
koncerten-  nézeteltérés támad a fiatalok között egy csinos lány miatt vagy csak 
azért, mert nem tetszik valakinek az ábrázata, és az emiatt kialakuló vita során a 
felek egymásnak esnek, ütni, rúgni kezdik egymást. Súlyosbodik a helyzet, ha 
ebbe a párharcba bekapcsolódnak a két fél barátai is, és egy nagy 
tömegverekedés alakul ki.   
    
Az ilyen cselekményeknél az a jellemző, hogy a fiatalok baráti társaságban 
bátrabbnak, erősebbnek érzik magukat, és könnyen beleviszik egymást egy ilyen 
jellegű bűncselekmény elkövetésébe, át sem gondolva annak esetleges 
következményeit. 
 
Közokirat-hamisítás : aki hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát 
meghamisítja, hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot 
felhasznál, közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, 
megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy 
nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Ennél a bűncselekménynél nem kell fontos, hivatalos iratok hamisítására 
gondolni, elegendő, ha a mindennapi életben használt diákigazolványotokat, vagy 
bérletszelvényeket manipuláljátok (utóbbi magánokirat-hamisításnak minősül). 
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Visszaélés kábítószerrel: aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, 
másnak átad, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. További 
minősítés és függőség vagy fogyasztás esetén enyhítő körülményeknek 
megfogalmazására, részletes ismertetésére itt nem vállalkozunk.  

Lopás:  aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, 
lopást követ el. 

A lopás vagyon elleni bűncselekmény, és az eltulajdonított dolog értékén alapuló 
minősítési rendszert követ. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a dolog értéke, 
annál súlyosabb büntetési tétellel fenyegeti az elkövetőt a törvény.  
A minősítési rendszer úgynevezett értékhatárokat tartalmaz. Ennek alapján 
beszélünk szabálysértési, kisebb, nagyobb, jelentős, különösen nagy, illetőleg 
különösen jelentős értékről. 
A lopásnál azonban sok minősítő körülmény van, többek között ilyen a zseblopás, 
a besurranás. Ezekben az esetekben nem az értékhatár a döntő. Ha a 
tényállásban felsorolt módszerek valamelyikével követik el a lopást, akkor az 
ellopott tárgy értékétől függetlenül is bűncselekményről beszélünk. 

Rablás : aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy 
evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen 
fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen 
állapotba helyez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

Rablásnak minősül az is, ha a tetten ért tolvaj alkalmaz erőszakot vagy 
közvetlen fenyegetést annak érdekében, hogy az eltulajdonított dolgot 
megtartsa. 

Zsarolás: aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy 
fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és 
ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

Abban különbözik a rablástól, hogy a zsarolási fenyegetés nem közvetlen, ami azt 
jelenti, hogy később bekövetkező hátrány kilátásba helyezését is magában 
foglalhatja. Nem kell élet vagy testi épség ellen irányulnia, elegendő, hogy 
alkalmas legyen komoly félelem felkeltésére.  
Itt az erőszak enyhébb fokú, mint a rablásnál, attól abban különbözik, hogy a 
sértettnek választási lehetőséget enged az ellenállás és az engedelmeskedés 
között. A zsarolás célja a jogtalan haszonszerzés, és nem szükséges, hogy az 
elkövető saját érdekében kényszerítsen valakit valamire, azt más személy 
megbízásából is megteheti. A zsarolás nemcsak pénzre vonatkozhat, hanem 
ruhára, cipőre, tízóraira és bármilyen tárgynak a megszerzésére. 
 
Vegyük a legegyszerűbb példát. Az iskolában egy vagy több erős, vagány fiú 
odamegy egy általában gyengébb, csendesebb iskolatársukhoz és arra kérik, 
hogy adjon nekik 100 Ft-ot. A kiszemelt áldozat közli, hogy nincs pénze, erre a 
fiúk megfenyegetik, hogy ha másnapra nem hozza a pénzt, akkor nagyon 
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megjárja, mert a „kezébe adják a fülét”. A sértett persze megijed, hiszen tudja, 
hogy ők az iskola rémei. Otthon nem meri megmondani mi történt, de pénzt sem 
tud szerezni. 
Másnap igyekszik kerülni a találkozást, de megkeresik és kérik a pénzt. Ő nem 
tud adni, ezért újra megfenyegetik, hogy megverik, rosszabb esetben kap egy 
„bátorító pofont” is. Ettől végképp megijed, és másnapra megszerzi a pénzt, még 
úgy is, ha el kell lopnia otthonról, és átadja. Szerencsésebb esetben a zsarolók 
megelégszenek ennyivel, de ha elvetemültebbek, akkor tovább folytatódhat a 
zsarolás, míg a sértett otthon el nem mondja, vagy észre nem veszik a pénz 
eltűnését, és a szülők megteszik a feljelentést a rendőrségen.   

Zaklatás: aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, 
illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy 
tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére 
telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot 
teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget 
követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. El lehet követni 
éjjel-nappal történő rendszeres névtelen telefonhívásokkal, az üzenetrögzítőn 
hagyott, vagy e-mail-ben, sms-ben küldött sértő, szidalmazó üzenetekkel valamint 
a sértett lakásán, vagy munkahelyén, vagy nyilvános helyeken. 

A tényállás megvalósulásának feltétele a rendszeresség és a célzatosság, azaz a 
megfélemlítés vagy a magánéletbe történő beavatkozás szándéka. 

Zaklatásról csak akkor beszélhetünk, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg. Amennyiben az elkövető személy elleni erőszakot alkalmaz, már nem 
egyszerű zaklatásról van szó, hanem súlyosabb bűncselekmény elkövetéséről pl. 
zsarolás, személyi szabadság megsértése vagy testi sértés valósulhat meg az 
elkövetési magatartástól függően. 

Fontos tudni, hogy zaklatás miatt csak a sértett feljelentése alapján indulhat 
eljárás, mert a zaklatás magánindítványra üldözendő cselekmény.  

Rongálás : aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával 
kárt okoz, rongálást követ el. 

Rongálást el lehet követni idegen, értékkel bíró vagyontárgyra – ami lehet ingó és 
ingatlan egyaránt. A saját vagyontárgy megrongálása nem valósít meg rongálást. 
Az elkövetési magatartás kettős: lehet megrongálás, illetve megsemmisítés. A 
megrongálás fogalma felöleli a dolog állagának olyan károsítását, amelynek 
következtében a vagyontárgy értéke a korábbihoz képest csökken. Elegendő, ha 
a vagyontárgy esztétikai sérülést szenved csupán – a gépkocsi fényezése sérül, a 
ruha pecsétessé válik –, nem szükségeltetik a használhatóság csökkenése, vagy 
kizárttá válása.  
 
4.3. A graffiti 
 
Egy tipikus rongálás a fiatalok körébe a graffiti. A falfirkák 
látványa és ezek utóbbi években egyre szaporodó száma 
megosztja a közvéleményt. Olyan kérdés ez, amiről szinte 
mindenkinek van véleménye és ezek a vélemények 
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alapvetően két pólus mentén rendeződnek. Egyrészt vannak, akik a környezeten 
ejtett sebekhez hasonlítják a falfirkálást, másrészt pedig olyan vélemények is 
léteznek, miszerint ez egy új művészet, művelői egy új kultúra harcosai. A graffiti-
művészettel olykor egyet lehet érteni, de csak a tulajdonostól elkért, a megrendelt, 
engedélyezett falfelületeken.    
 
A falfirkálás, mint szórakozás sok pénzbe kerül, egy-egy komolyabb kép 
elkészítéséhez akár 10-20 ezer forintnyi nyersanyagot is felhasznál a rajzoló, amit 
valahonnan elő kell teremteni. Szerencsés esetben a zsebpénzt gyűjti össze, 
hogy festékre költse.  
Ha nincs más megoldás, akkor következik, hogy bűncselekményből származó 
pénzen veszi meg a sprayt, esetleg magát a festőeszközt, vagy a szórópalackot 
tulajdonítja el a boltból. Az is előfordul, hogy a fiatal otthonról, szüleitől, azok tudta 
nélkül veszi el a pénzt.  

4.3.1. A kezdetek - honnan indult ki a graffiti? 
 
A graffiti bölcsője köztudottan a New Yorki metró volt. Egy kifutófiú a metrót 
telefirkálta a nevével: ez lett az első graffiti. A New Yorki metrót, méretei és a 
szigorodó ellenőrzés dacára a nyolcvanas évek elejére szétírtak a fújók. A városi 
közigazgatás felvette a kesztyűt, és másfél évtizedes birkózással elérte, hogy 
kiszoruljanak a graffitizők. Azt a kocsit, amit először lefújtak rögtön kivonták a 
forgalomból, és nem használták, amíg meg nem tisztították. A tiszta kocsik 
tagelését, pedig gyorsított eljárással, kőkeményen büntették. (A „tag”-re nincs 
megfelelő magyar szó, egyfajta kalligrafikus aláírás, mellyel készítője csupán 
annyit közöl a világgal: itt jártam.)    
 
4.3.2. Mitől válik b űncselekménnyé a graffitizés!  

A falfirka a magyar büntető törvénykönyv szerint festékszóróval, filctollal vagy 
bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges 
felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához 
szükséges.  

Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha a rongálás 
kisebb kárt okoz vagy, ha a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt 
okozó rongálást falfirka elhelyezésével vagy bűnszövetségben követik el. Ha a 
firkálással okozott kár több mint kétszázezer forint, vagy ha műemléket, szobrot, 
templomot, sírt rongálnak meg, akkor a maximális büntetés három évig terjedő 
szabadságvesztés. Amennyiben a kár több mint kétmillió forint, a büntetés egytől 
öt évig terjedhet, ha pedig több mint ötvenmillió forint, akkor a büntetés a két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztést is elérheti.  
 
4.3.3. Életveszélyes graffitik 
 
Minden városban található olyan közlekedési tábla, amelyet festékszóróval 
meggondolatlanul felismerhetetlenné tettek a graffitizők, gyakran veszélyeztetve a 
biztonságos közlekedést. Különösen igaz ez akkor, amikor a graffitizők utasítást 
adó jelzőtáblákat, elsőbbségi jogot szabályozó táblákat festenek át, melyekről 
csak az alakja teszi felismerhetővé és azonosíthatóvá jelentésüket.  
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Az ilyen jellegű magatartást a „közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény” 
határozza meg pontosan, és komoly szankcióval fenyeget.  
 
4.3.4. Kérdések 
 
A következő kérdések alapján feltérképezhető, hogy az osztálynak mi a 
véleménye a graffitiről.  
 

� Mi lehet a rongálás indítéka? 
� Szerinted milyen a szép graffiti-rajz? 
� Ha egyik este a barátod azzal állna elő, hogy menj vele firkálni, mit szólnál 

hozzá?  
� Milyen büntetést adnál annak a fiatalnak, aki egy reggelre a ti házatokat 

festené össze? 
� Szerinted a mai kornak ezt az égető problémáját hogyan lehetne 

megoldani? 
� Mit gondolsz mennyi legális falra volna szükség ahhoz a városban, hogy a 

fiatalok csak oda fessenek?  
� Ha te lennél a törvényhozó milyen törvényeket hoznál a graffiti 

visszaszorítására? 
 
 
5. Az erőszak 

 „Sokkal nagyobb tett legyőzni az erőszakot, mint szabadjára engedni azt!” 
 

Napjainkban szerte a világon a gyermekek, a fiatalok minden ok 
nélkül vagy előítélet miatt válnak sértetté, kirekesztetté, 
áldozattá. Tényekkel igazolható, hogy a gyermek- és 
fiatalkorúak által és ellenük elkövetett bűncselekmények 
növekedése, az erőszak, a durvaság terjedése jelentősen 
hozzájárul a gyermekvilág helyzetének romlásához. 
 
5.1. Agresszió 
 
Minden olyan szándékos cselekvés, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy 
szimbolikus formában kárt, sérelmet, fájdalmat okozzon valakinek vagy 
valaminek.   
 
Beszéljük meg! 

� Találkoztatok-e már az iskolában az erőszak valamelyik formájával? 
� Elfogadott-e ez a forma? Mit lehet tenni ellene? 
� Mi lenne a helyes cselekvési mód a probléma rendezésére? 

 
5.1.1. A gyermeki agresszió formái 
 
• Az agresszió, így a gyermeki agresszió is irányulhat közvetlenül a 

célszemélyre: a gyermek haragszik a testvérére, ezért bántalmazza, 
(féltékenység, hatalmi harc).   

• Közvetett: a gyermek a szüleire dühös, mert beleszólnak az életébe, ezért a 
tanárt kikészíti az órán, hogy valahol levezethesse a dühét.  
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• Az agresszió lehet tudatos: a gyermek tisztában van cselekedetével, tudja, 
mit és miért csinál (előre eltervezi – számol a következményekkel). 

• Tudattalan: a keletkezett feszültséget megpróbálja valamilyen formában 
levezetni például: körmöt rág, dohányzik, stb. (pótcselekvések). 

• Elfojtott agresszió: valakire, vagy valamire dühös, nem talál megoldást, de 
magába fojtja. Ebből később szorongás fejlődhet ki. 

 
5.1.2. Az iskolai er őszak 
 
Olyan szándékos (vagy gondatlan) negatív cselekedetet , mely: 
� a tanulók egymás közötti, 
� a tanulók tanárokkal szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg. 

Az iskola világában a verbális, a fizikai és pszichikai erőszak számos formában 
regisztrálható. 

5.1.3. Iskolai zaklatás 

Az agresszív viselkedés egyik fajtája , amelyben a diákot egy vagy több társa 
(illetve egy vagy több személy) ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív 
cselekedetnek teszi ki. Így minősíthető, ha valaki szándékosan sérülést vagy 
kellemetlenséget okoz vagy próbál okozni. Megkülönböztethető: közvetlen 
zaklatás (ahol az áldozatot nyílt támadás éri); illetve közvetett zaklatás (ahol az 
áldozatot kiközösítik, szándékosan kizárják a csoportból). 

A mobiltelefon fényképez őgépként való, nem megengedett célú használata 
szintén új formája az iskolai zaklatásnak. Ekkor többnyire testnevelési órák vagy 
edzések alkalmával készítenek a ruhátlan vagy kevéssé felöltözött személyekről 
képeket, amelyet elküldenek egymásnak vagy felrakják az internetre. A hírnévért 
folytatott „játéknak” halálos áldozata is lehet. Az általában védtelen áldozat 
megütésének, megverésének, megrugdosásának mobiltelefonnal történő 
lefényképezése illetve lefilmezése – azaz a happy slapping – több országban is 
megfigyelhető szórakozási forma. Hasonló indíttatásból kerül sor az ún. snuff 
videók készítésére. Ekkor az áldozat testi vagy lelki megalázását, 
megerőszakolását, megverését csakúgy megörökíthetik, mint a hullagyalázást (a 
világhálón halálos közlekedési balesetek, bűncselekmények, öngyilkosságok 
helyszínén az áldozatokról/áldozatokkal készült megdöbbentő felvételekkel 
találkozhatunk). Bár ez utóbbi két elkövetési forma kezdetben az iskola falai közé 
szorult, s kimondottan a diákok voltak a célpontjai, napjainkban nem ritka a 
teljesen idegenekkel, illetve felnőttekkel szembeni elkövetés. 
 
5.1.4. Ki lesz az áldozat? 
 
A tipikus áldozat olyan személy, akinek alacsony az önértékelése, félénk, 
visszahúzódó. 
Szociális készségei az átlagnál gyengébbek, kevés barátja van (gyakran egy 
sincs), azaz nem népszerű személy. Szociális státuszát, személyes vonzerejét a 
valóságosnál is kevesebbre tartja. Ha fiú, fizikailag gyengébb a többieknél. Bár 
előfordul, hogy az áldozat valamilyen szempontból „furcsa”, és ezzel vonja 
magára a zaklatók figyelmét, ez egyáltalán nem szükségszerű.  



 29

Jellemzőbb kezdet, hogy a különösebb ok nélkül bekövetkező támadásra vagy 
konfliktushelyzetre egyszerűen csak nem megfelelően reagál. És mivel nem tudja 
magát hatékonyan megvédeni, valószínű, hogy újra ki fognak kezdeni vele.  
Az ismétlődő támadások hatására szorongása nõ, ugyanakkor egyre 
elszigeteltebb lesz – így alakul ki az áldozattá válás legtipikusabb ördögi köre. 

5.1.5. Hogyan lesz egy fiatal zaklató? 
 
-    A zaklató viselkedés egyik fő indukálója a kontrolálatlan düh, amit a molesztáló 
személy valamely társán tud levezetni. Azok a gyerekek, akik nehezen képesek 
indulataikat önuralommal fékezni, előszeretettel félemlítik meg a környezetükben 
élő társaikat. 
-    Ha a szülők, a pedagógusok csírájában nem fojtják el az agresszív 
megnyilvánulásokat, a következmények nélküli viselkedés egyre durvábbá válhat. 
Amennyiben nem történik beavatkozás a felnőttek részéről, az otthoni vagy az 
iskolai bántalmazás akár elképzelhetetlen méreteket is ölthet. Ha a külső kontroll 
nem működik megfelelően, a gyerekek szinte feljogosítva érzik magukat az 
agresszív viselkedésre. 
-    A gyermek otthoni bántalmazása, a családon belüli erőszak az érzelmi terror 
fokozhatja erőszakra való hajlandóságát. 
-    A durva tartalmú filmek, videojátékok negatív hatása különösen veszélyes, ha a 
kegyetlenkedő fél viselkedése a játékszabályok szerint még jutalmazandó is. 

A zaklatás nyomot hagy a zaklatott fél életén: romolhat az iskolai teljesítmény, 
alvászavarok, pszichés problémák, az önértékelés súlyos sérülése lehet a 
molesztálás egyenes következménye. Ritka esetben a zaklatók akár az 
öngyilkosságba is hajszolhatják szerencsétlen áldozatukat. 

5.2. Alapfogalmak  – a fogalmak jelentéstartalma 

Bullying  (agresszivitás): olyan agresszív viselkedési forma (erőszakoskodás, 
zaklatás, terrorizálás), amely ismétlődő jelleggel irányul gyenge, magányos 
egyénre, akinek nehézségei vannak önmaga megvédésében. 

Bullying áldozat:  olyan személy, aki gyakran, illetve ismétlődő jelleggel válik 
negatív, támadó, erőszakos, zaklató, megfélemlítő akció célpontjává, áldozatává. 
Védekezésre való képtelenség jellemzi. 

Iskolai er őszak:  (school violence): az agresszív viselkedés egyik fajtája. Olyan 
negatív cselekedet, mely a tanulók egymás közti; a tanulók tanárokkal vagy más 
iskolai alkalmazottakkal, a tanárok tanulókkal (esetleg szülőkkel) szembeni 
erőszakos viselkedésében nyilvánul meg. Az iskola világában a verbális, a fizikai 
és pszichikai erőszak számos formában regisztrálható. 

Iskolai zaklatás (school bullying): az agresszív viselkedés egyik fajtája, amelyben 
a diákot egy vagy több társa (illetve egy vagy több személy) ismétlődően és 
hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki. Negatív cselekedetnek 
minősíthető, ha valaki szándékosan sérülést vagy kellemetlenséget okoz vagy 
próbál okozni.  
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Megkülönböztethető: közvetlen zaklatás (ahol az áldozatot nyílt támadás éri); 
illetve közvetett zaklatás (ahol az áldozatot kiközösítik, szándékosan kizárják a 
csoportból). 

Viktimizáció:  meggyötrés, elnyomás. Mások meggyötrése, elnyomása, 
zaklatása, megfélemlítése. 

Viktimizációs veszélyeztetettség : másokra nézve veszéllyel járó, 
kellemetlenséget, megaláztatást hozó, áldozattá-sértetté válást okozó, negatív 
kockázati tényezők, viselkedési formák. 

Zaklatás : az agresszív viselkedés egyik fajtája. Akkor beszélünk zaklatásról, ha a 
három speciális feltétele jelen van: az agresszív viselkedés vagy sérelem okozása 
szándékos; ha ismétlődően és hosszú időn keresztül követik el; olyan 
interperszonális kapcsolatban zajlik, ahol a hatalmi egyensúly hiányzik 
(egyenlőtlen erőviszonyok alakulnak ki). A zaklatást, mint bűncselekményt az 
előző fejezetben ismertettük.  

5.2.1. A zaklatás típusai 
 

A zaklatás típusai verbális 

nem-verbális 

fizikai nem fizikai 

Közvetlen/direkt Csúfolás, 
fenyegetés. 

Ütés, rúgás, 
cibálás, lökdösés, 
köpés, bezárás, 
kényszerítés.  

Kinevetés, 
obszcén vagy 
bántó gesztusok, 
undorító tárgyak 
mutogatása.  

Közvetett/indirekt/ 
kapcsolati 

Pletykaterjesztés, 
kapcsolatok 
rombolása. 

 Gúnyrajzok, 
képek 
terjesztése, 
kiközösítés, 
levegőnek nézés. 

 
5.3. Diákok között megvalósuló fizikai er őszak jellemz ői 
 

� Csoportosan követik el, az esetek nagy többségében jellemző időpont a 
tanítás befejezését követő idő. 

� Nagy erőfölényben lévő tanuló a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket 
bántalmazza. 

� Előfordulhat szünetekben is, felügyelet nélküli időszakot kihasználva 
(udvar, folyosó eldugott része, mosdó). 

� Gyakran korábbi sérelem áll a háttérben (pl. csúnya beszéd, csúfolódás). 
� Az erőszak fájdalmat, gyakran sérülést okoz. 

 
5.4. Diákok között megvalósuló pszichikai er őszak 
 

� Az elkövetők társukat hosszú időn át szóban nyíltan támadják. 
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� Szándékosan kellemetlenséget okoznak vagy próbálnak okozni pl. kizárják 
a csoportból, kiközösítik az osztályból. 

� Gyötrik, megfélemlítik, megalázzák, terrorizálják osztálytársukat.  
� Az elkövetők általában csoportosan valósítják meg.   

 
5.5. Konfliktus esetén tapasztalható megoldási módo k 
 

• Kompromisszum: a partnerek számára elfogadható közbülső megoldás 
keresése. Olyan alkudozás, mely mindkét fél nyereségét és veszteségét 
egy kölcsönösen elfogadható szinten rögzíti.  

• Együttm űködés:  a felek hajlandóak elfogadni a másik fél érdekeit, de 
közben a saját érdekeiknek is igyekeznek érvényt szerezni. 

• Elhárítás:  ha a probléma nem igazán jelentős, jobbnak látják a konfliktust 
elkerülni. 

• Alkalmazkodás: az egyik fél saját véleményét, szempontjait alárendeli a 
másik álláspontjának. A saját álláspont fenntartása nem ér annyit, hogy 
emiatt a másik felet magukra haragítsák.    

 
5.5.1. Beszéljük meg! Mit tegyünk az ilyen társak e llen? Hogyan kezeljük? 
 

� A velük való találkozást kerüljük (ez nem megfutamodás). 
� Ne menjünk olyan helyekre, ahol ezek a gyerekek lődörögnek, bandáznak! 
� Olyan társaságot keressünk magunknak, akik nem tartoznak ilyen 

csoporthoz. 
� Ne kövessük őket a külsőségekben (öltözködés)! 
� Határozottan, magabiztosan viselkedjünk, közlekedjünk. Ne alakítsunk ki 

velük konfliktust! 
 
5.6. A mediáció (közvetítés) 

A mediáció  alapötlete, az az elképzelés, hogy az ellenséges és antagonisztikus 
kétoldalú kapcsolatok konfliktus megoldásához egy „harmadik semleges felet” 
hívnak segítségül. Ez egyáltalán nem új keletű. 

A mediáció az idők során a különféle törzsi és más etnikai vagy kulturális 
csoportok között, Afrikától Európán át Ázsiáig, Közép- és Dél-Amerikától Japánig, 
mindig is igénybe vették a család vagy a közösség bölcs öregjeit, hogy békítő 
szerepet vállaljanak a konfliktushelyzetekben. Kínában az egymást követő 
uralkodói dinasztiákban a mediáció a konfliktusmegoldás egyik legfőbb eszköze 
volt. 
 

5.6.1.A mediáció fogalma 

A szó -mediare- eredeti jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, 
közvetíteni, békéltetni. 

A mediáció speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél 
vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél 
(mediátor) jár közben. 
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A mediátor  a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus 
természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. 

Főbb elemei: 

� az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,  
� a probléma megfogalmazása,  
� az álláspontok közelítése, 
� az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,  
� az empatikus kommunikáció fejlesztése,  
� alternatív megoldások keresése,  
� közös cél kialakítása,  
� a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának 

megakadályozása. 

5.6.2. Mikor célszer ű a mediáció alkalmazása? 

A mediációs (békéltető/közvetítő/közbenjárói) tevékenységet olyan esetekben 
célszerű alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt 
konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják konstruktívan vagy belátható időn 
belül megoldani, valamint szükség van a kapcsolat, a további együttműködés 
fenntartására. 

5.7. A családon belüli er őszak                    
 

A családon belüli erőszak téma megközelítésénél vigyáznunk 
kell arra , hogy ne keltsünk bizalmatlanságot a szülői házzal 
szemben, ezért a felmerült fogalmakat nagyon pontosan, 
precízen kell meghatároznunk, hogy az ne legyen félreérthető!  
    
A diákok nem szívesen beszélnek az otthon történtekről. 
Különösen akkor, ha az a legsúlyosabb elkövetési módokat, a családon belüli 
elkövetett erőszakos cselekedeteket, a szexuális bántalmazásokat, az állandó 
félelmet, a fenyegetettséget jelenti a számukra. 
 
A családon belüli er őszak sajátossága, hogy 
• abban a közegben fordul elő, amely méltóságot, egyenlőséget, anyagi 

biztonságot, pszichikai támaszt, emocionális kötődést kellene, hogy jelentsen 
a család minden tagja számára, 

• az elkövető és az áldozat közötti sajátos érzelmi, családi kapcsolat, valamint a 
társadalmi konvenciók miatt igen erős a látencia, az áldozatok sokszor 
titkolják, szégyellik és tűrik az erőszakot. 

5.7.1. Feladatok 

a.) Az alábbiak közül mit tartasz fontosnak a jó családi életben?  

bátorság, szeretet, irigység, veszekedés, segítőkészség, vidámság, 
ingerlékenység, nyugalom, hangoskodás, türelem, türelmetlenség, 
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bizalmatlanság, félelem, megértés, vitatkozás, gondoskodás, hazugság, 
őszinteség, beszélgetés, hallgatás, bizalom 
  
b.) Emlékszel-e Zelk Zoltán „Este jó, este jó” című versére? Emlékeztetőül idézd 
fel az első versszakot, majd válaszolj a kérdésekre! 
„Este jó, este jó, este mégis jó…” 
Mondd el, hogy telik nálatok az este! Ki, mit csinál, milyen a hangulat? Jól érzed-e 
magad a családtagokkal? Miért? Mi az, amit legjobban kedvelsz, vagy 
változtatnál-e valamin? 
 
c.) Megtörtént esetek ismertetése a médiahírek alapján. 
- Milyen módon kerülhetőek el ezek a bántalmazások? Kinek kell jelezni a 

hatóságok felé? (orvos, védőnő, szomszédok… stb) 
- Kik segíthetnek a probléma megoldásában? (védőnő, gyámhatóság…  

rendőrség) 
 

5.8. Szexuális indíttatású b űncselekmények 
 
5.8.1. Nemi erőszak-szexuális b űnözés ( a téma kényes, óvatosan kell kezelni) 

 
Vannak olyan emberek, akik nem veszik figyelembe mások személyét, testi-lelki 
érettségét, jogait, érzéseit a szexualitással kapcsolatban és szexuális 
visszaéléseket, bűncselekményeket követnek el. 
A szexuális visszaélés valójában azt jelenti, hogy ezt a jogodat valaki megsérti és 
Téged vagy a testedet saját élvezetére akarja használni a beleegyezésed nélkül, 
sőt képes cselekedetét akár erőszakos úton is végrehajtani. 

 
Fontos!  Kizárólag csak Te rendelkezel saját tested felett, neked van jogod 
megmondani ki, mikor és hogyan érhet hozzád! 
 
Szexuális erőszaknak a gyermekek általában 4 éves koruktól 14-15 éves korukig 
vannak kitéve. A lányok esetében a legveszélyeztetettebb életkor 10-15 közötti 
időszak, hiszen a kislányból ekkor lesz felnőtt nő, az eddig gyermeknek tekintett 
lánynál kialakulnak a nőies formák. A fiúkat, főképpen 6-8, illetve 14-16 éves 
korukban, a fajtalanságot elkövetők veszélyeztetik. A szexuális erőszaknak is 
többféle típusa van.  
 
5.8.2. Nemi erkölcs elleni b űncselekmények  
 
Erőszakos közösülés  
� erőszakkal, fenyegetéssel közösülésre kényszerít, 
� védekezésre képtelen állapotát közösülésre használja fel, 
� 12 év alatti személlyel közösülés mindenképpen erőszaknak minősül 

(védekezésre képtelen), 
� alapesetben magánindítvány szükséges.  

 
Minősítő körülmények: 
- Erőszakkal, fenyegetéssel, 12 év alattival közösül. 
- A sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása alatt áll. 
- Azonos alkalommal, egymás cselekedetéről tudva többen közösülnek. 
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Megrontás 
Aki 14 éven aluli személlyel közösül (beleegyezésével is) közösül, vagy 
közösülésre, fajtalanságra rábírni törekszik. 

 
Szemérem elleni er őszak  
Majdnem ugyanaz, mint az erőszakos közösülés, csak nem közösülésre, hanem 
fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít.  
Fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő 
cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.  
 
A szexuális bűncselekmények egy része magánindítványra büntetendő. 
  
5.8.3. A magánindítvány fogalma  
 
A sértett hatóság előtt tett nyilatkozata, melyben kéri az eljárás megindítását, és 
az elkövető felelősségre vonását. Előterjesztésére a sértett jogosult, ha 
korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt törvényes képviselője is, ha 
pedig cselekvőképtelen, kizárólag a törvényes képviselője terjesztheti elő. 
Ezekben az esetekben a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is 
jogosult. Bármelyik elkövetővel szemben előterjesztett magánindítvány 
valamennyi elkövetőre hatályos, és nem vonható vissza.  A cselekmény 
elkövetésétől számított 30 napon belül elő kell terjeszteni! 

 
5.8.4. Veszélyt okozó magatartások, helyzetek   
 
� Kihívó viselkedés, öltözködés, túlzott bizalom, felelőtlenség. 
� Jelentős mértékű alkoholfogyasztás, kábítószer-használat. 
� Kalandkeresés, flörtölés. 
� „Nem maradhatok le, már mindenki túl van rajta” felfogás. 
� Szökés, eltűnés, bizonytalan külföldi, belföldi munkavállalás. 
� Elhagyatott, kivilágítatlan környék. Felelőtlen alkalmi kapcsolatok. 
 
5.8.5. Jó tanácsok - lányoknak - hogyan kerüljük el  a támadásokat? 

 
• A divatos, sokat megmutató öltözék félreértésekre adhat okot.  
• Este és éjszaka kerüld a kevésbé forgalmas és rosszul kivilágított helyeket! A 

sötét utcán a járda külső szélén haladj, hogy távolabb legyél a kapualjaktól! 
• Ha kevés az utas a tömegközlekedési eszközön állj meg a vezető közelében! 
• Ha azt érzed, hogy követnek, sietve indulj egy nyitva tartó üzlet felé, keress 

olyan helyet, ahol több felnőtt tartózkodik és kérj segítséget!  
• Szórakozó helyről (diszkó) hazafelé az éjszakában egyedül soha ne vágj neki 

az útnak! Ismerősökhöz is csak akkor szállj be az autóba, ha biztos vagy 
benne, hogy a vezető nem fogyasztott alkoholt vagy drogot!    

 
Aki a saját biztonságának megóvását  tartja szem előtt, annak csökkentenie kell 
azokat a lehetőségeket, amelyek által bűncselekmény sértettjévé válhat! 
A helynek és alkalomnak megfelelően kell eldöntenie, hogyan öltözködjön, 
viselkedése ne legyen önmutogató, kihívó! 
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5.8.6. Kriminológiai jellemz ők 
 

• Szemérem elleni erőszak - fajtalanság: ebben az esetben rendszerint be 
nem hatoló, de molesztáló, simogató, csábító tevékenységet végez az 
elkövető, a gyermek intim testrészeit simogatja. Gyakran a gyerek nincs is 
tisztában azzal, hogy ezt az ő testével nem szabadna tenni. Megfigyelhető 
a családon belüli erőszaknál, hogy az erőszakos közösülést megelőzi 
szemérem elleni erőszak, illetve ez a cselekmény önmagában is 
előfordulhat.  

• Erőszakos közösülés: a nemi szervek közösülési szándék eredményeként 
érintkeznek (itt a hüvelyi behatolás mellett az anális behatolásról sem 
szabad elfeledkezni, azaz a fiúk is érintettek ezen a téren).  

• A vérfertőzés: amikor bármiféle nemi kapcsolat a gyermek és valamelyik 
szülő vagy bármely más egyenes ági rokon között történik. Csak 
szándékosan követhető el, az elkövető tudatának fel kell fognia, hogy 
vérrokoni kapcsolat van közöttük. 

• Pornográf fotók, videóanyagok készítése kiskorúakról, és azok esetleges 
közzététele. 
 

A fentiek egységesen a kiskorú veszélyeztetettsége jogi kategóriába tartoznak, 
ide sorolunk tehát minden olyan  -magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult-   állapotot, amely a kiskorú testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza, például bántalmazás a kiskorú jelenlétében, 
érzelmi zsarolás, lelki terror stb.  
 
Az ilyen jellegű cselekmények megtörténtéről senki sem beszél, az a családban 
marad, mivel egyszerűen tabu témának tekintik, vagy az elkövetőtől való félelem 
miatt nem mernek róla beszélni. A gyermekek elhallgatják a cselekmények 
megtörténtét, mégis vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyekről észre lehet 
venni, hogy ilyen bántalmazásnak van kitéve a gyermek. 
 
5.9. Beszéljük meg! 
 

� Mit jelent az áldozat fogalma (a bűncselekmény természetes személy 
sértettje, akinek testi, lelki sérülést vagy anyagi kárt okoztak)?  

� Milyen okok húzódhatnak meg a bántalmazások hátterében (anyagi, 
alkoholizmus, családi, nevelőapa stb.)? 

� Milyen típusai lehetnek a bántalmazásoknak (verbális, pszichikai, fizikai, 
szexuális)? 

� Kik lehetnek az elkövetők személyi köre (szülő, testvér, rokon…stb)? 
 

5.9.1. Drámapedagógiai elemek 
 

1. Éva nem öltözködik le a testnevelés órán…(testén sérülések láthatóak). 
2. Megtörtént esetek ismertetése a médiahírek alapján. 
- A fizikai bántalmazások következményei (könnyű, súlyos testi sérülések). 
- Miről ismerhető fel a bántalmazás (ütésnyomok, véraláfutások, 

hámsérülések, duzzanatok, étvágytalanság, alvászavar)? 
- A lelki terror, zsarolás, megfélemlítés háttere (titokban tartás). 
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- Kik segíthetnek a probléma megoldásában (rendőrség, védőnő, iskola, 
gyámhatóság stb.)? 

 
5.9.2. A gyermekbántalmazás tünetei és következmény ei  
 
A bántalmazott gyerekek felismerésében sokat segíthet, ha tisztában vagyunk a 
bántalmazás tüneteivel és következményeivel (a következmények egyben 
tünetként is értelmezhetőek).  
Itt nemcsak a jól látható testi tünetekre kell gondolnunk, hanem a kevésbé 
egyértelmű jelekre.  
 

Testi tünetek  

Emberi kézre vagy eszközre utaló sérülések, melyek 
nem egyeznek a magyarázattal. Leplezett, titkolt 
sérülések. Krónikus emésztőszervi problémák. 
Pszichoszomatikus tünetek – krónikus fejfájás, 
tikkelés stb.  
A gyermek életkoránál lassabb fejlődés és ennek 
nincsenek biológiai, fiziológiai magyarázata. 

Önészlelés, 
önértékelés területén  
tapasztalható tünetek  

Öngyűlölet, bűntudat, belső rosszaság tudata, 
szégyen, tehetetlenség, kiszolgáltatottság.  
Biztonságérzet hiánya (trauma-alapú világnézet) 
hamis éntudat, nem megfelelő énkép. 

Társas  
kapcsolatok területén 

lévő tünetek  

Teljes egyedüllét tudata, magányosság, 
visszahúzódás, elszigeteltség és túlfejlett fantáziavilág 
bizalomhiány. Hiperérzékenység mások érzései és 
igényei iránt (álszociábilitás) azonosul a 
bántalmazóval (traumás kötődés).  
Kortárskapcsolat zavarai. 

Viselkedésbeli tünetek  

Önbántalmazás, szökési és öngyilkossági gondolatok 
és kísérletek. Hirtelen szélsőséges kedélyingadozás, 
figyelemfelkeltő viselkedés. Antiszociális, gyakran 
agresszív viselkedés, erőszakkal, horrorral szeret 
foglalkozni, álérettség.  
A konfliktusokat erőszakkal és fenyegetéssel oldja 
meg, retteg a kudarctól, regresszív tünetek 
(ágybavizelés, gügyögés, ujjszopás).  
Félelmek és fóbiák, titkolózik, szexuális jellegű 
utalások szóban, rajzban, játékban. Korához képest 
túl sokat tud a szexuális jellegű dolgokról. Súlyos 
alvászavarok, összpontosítási, tanulási zavarok. Erős 
ellenállás a fizikai foglalkozásokkal szemben, félelem 
az orvosi vizsgálatoktól. 

           
Jó tanácsok! Fontos kihangsúlyozni! 
 
- A tested hozzád tartozik, téged ezért senki nem éri nthet meg számodra 

kellemetlen módon még akkor sem, ha az a családod e gy tagja!  
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5.10. Prostitúció 
 
Magyarországon is ismert jelenség, mely sok veszélyforrást rejt magában. Az 
elmúlt években több fiatal lány tűnt el Magyarországról nyomtalanul. Közülük 
többet külföldre vittek, eladtak, prostitúcióra, kábítószer-fogyasztásra 
kényszerítettek. Előfordult, hogy fiatal lányok boldogan és gyanútlanul vágtak neki 
a külföldi munkának, ami aztán nem egészen úgy végződött, ahogy elképzelték. 
Nyári időszakban havonta körülbelül ötven esetben fordul elő, hogy a magyar 
munkavállaló hamis álláshirdetések vagy csaló állásközvetítők áldozata lesz az 
uniós tagállamokban.  

Hetente átlagosan tíz-tizenöt megtévesztett állampolgár kér segítséget a 
külképviseleteken azokban a tagállamokban, amelyek megnyitották munkaerő-
piacukat. A legtöbb visszaélés Nagy-Britanniában, Írországban, Hollandiában, 
Spanyolországban, Svédországban és Finnországban történik, de előfordult ilyen 
eset az unióhoz hazánkkal együtt csatlakozó Csehországban is.  

Szomorú, hogy legtöbbször nem külföldi, hanem éppen magyar állásközvetítők 
húzzák csőbe az unióban munkát keresőket.  

5.10.1. Veszélyes (!) külföldi kalandok 

„Csinos, fiatal táncosnők közvetítése nyugat-európai bárokba. Magas fizetés!” És 
egy mobilszám a legtöbb hirdetésben: 

„Az, hogy nem tudsz táncolni, vagy nem beszélsz idegen nyelvet nem baj. Csinos 
és fiatal vagy, ez a lényeg. A munka tökéletes, jól fizet, teljesen szexmentes, 
ráadásul vigyázunk rád. Persze, a költségeket majd levonjuk, de észre sem 
veszed, lesz bőven miből. Szóval, tuti buli lesz!” - mindezt egy levegővel hadarja 
el a munkaközvetítő telefonon keresztül, aki határozott és bizalomgerjesztő, 
nagyvonalú, és profi. 

Különböző munkaközvetítő, utazásszervező és más ügynökségek is segítenek a 
potenciális áldozatok elérésében és megnyerésében, illetve közreműködnek az 
úti okmányok beszerzésében, valamint a kiutaztatás megszervezésében.  

Az ügynökség a legalitás látszatát erősíti és a meggyőzésben is segít. A technika 
új vívmányai közül az Interneten történő hirdetések lehetőségével is gyakran 
élnek a munkaközvetítők aktív résztvevői, s a gyors, személytelen, hatékony 
kapcsolat lehetőségét igyekeznek kihasználni.  

5.10.2. A leggyakrabban ajánlott tevékenységek a kü lföldi 
munkahirdetésekben  

• jól fizető háztartási munka, betegápolás, gyermekfelügyelet, 
• fotómodell, táncosnő, képzettséget nem igénylő, magasan fizetett munka, 
• bárokban, klubokban felszolgálói, erotikus munka, 
• külföldi tanulási lehetőség, házasság, partnerkapcsolat. 
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Mindig gyanús és veszélyes lehet, ha    
  

- a rövid időre jó mozgású lányokat keresnek, és te pont megfelelsz ennek, 
- pont te vagy a megfelelő arra, hogy külföldön filmben vagy videofilmben 

szerepelj, 
- a felajánlott külföldi munkavállaláshoz nem szükséges a nyelvtudás, 
- az álláshirdetésben csinos lányokat keresnek és ez persze „nem erotikus” 

munka, 
- a jól hangzó hirdetésben csak mobiltelefonszám van megadva, vagy csak 

jelige, és nem mindig lehet elérni, 
- nem mondják meg a cég pontos nevét, telefonszámát, 
- utazás közben elveszik az útlevelet. 

5.10.3. Beszéljük meg! Utazás el őtti fontos tudnivalók  

� Ha közvetítőirodán keresztül tervezzük a kiutazást, mindig alaposan nézd 
végig a cég honlapját – ez sok mindenről árulkodhat. Gyanúra adhat 
okot, ha nincs megadva a cég telephelye vagy az iroda címe, nincsen 
vezetékes telefonszám és cégszám, mindössze egy mobiltelefon vagy e-
mail cím elérhető kontaktként. A munkavállalás előtt az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat ügyfélszolgálata is segítséget tud nyújtani, 
nyilvántartásukból ugyanis lekérdezhető a munkaközvetítők hitelessége. 
Törvényesen működő munkaközvetítő cégről hivatalos nyilvántartás 
létezik. 

� A közvetítőirodák többségénél magyar és angol nyelvű önéletrajzon, a 
külföldi cég személyes vagy telefonos állásinterjúján keresztül vezet az út a 
külföldi munkavállalásig. Ezért óvakodj, ha a kiutazást megel őzően nem 
került sor állásinterjúra még telefonon keresztül sem. 

� Köss részletes munkaszerz ődést ! Bármilyen munkavállaláshoz írásbeli 
szerződés szükséges. 

� Tájékozódj a munkavállalás és a kint tartózkodás feltételeiről! 
� Ne írj alá olyan papírt , amit nem tudsz elolvasni, mert idegen nyelven van, 

nem tudhatod, hogy mihez adod a neved. 
� Csak akkor írd alá a szerz ődést , ha minden részletét ismered, megérted, 

tisztába vagy a feltételekkel! 
� Ha közvetítőn keresztül próbálsz külföldön munkát találni, soha ne fizess 

neki,  bármilyen indokkal kérjen is juttatást. Magyarországon ugyanis 
törvény írja elő, hogy a közvetítők semmilyen címen nem kérhetnek pénzt 
a munkavállalóktól, a közvetítés költségeit a leendő munkaadó állja majd. 

� Az otthoniaknak mindenképpen add meg  a szállásod pontos címét és 
leendő munkáltatód, munkahelyed adatait!  

� Írd fel  a helyi magyar nagykövetség telefonszámát, elérhetőségét!   
� Hagyj otthon egy fénymásolatot az útleveledről, és egy példányt a legutóbb 

készült fényképedből!  
� Legyen valaki, akit rendszeresen felhívsz!  Egyezzetek meg előre, hogy 

milyen gyakran fogsz telefonálni, és állapodjatok meg valamilyen titkos 
jelmondatban arra az esetre, ha bajba kerülnél, és nem beszélhetnél 
nyíltan!  

� Köss teljeskör ű biztosítást  balesetre és betegségre, erről is hagyj itthon 
egy másolatot! 

� Utazás előtt menj el kivizsgálásra  a családorvoshoz és a fogorvosodhoz! 
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� Nyelvtudás nélkül nő a kiszolgáltatottság. Tanulj meg legalább 100 szót  
az adott ország nyelvén! 

� Vigyél pénzt magaddal legalább a hazaútra!  Gondolkodj előre, fizetést 
leghamarabb csak a munkába állást követő 1-2 hét múlva kaphatsz, addig 
is élned kell valamiből. Felmerülhetnek olyan költségek is, mint például a 
lakbér kifizetése (sok helyen előre kérik). Ezen kívül arra is gondolnod kell, 
hogy, ha nem jönnek be a számításaink, a hazaút sincs ingyen. 

� Tanácsos már a kiutazás el őtt információkat gy űjteni  a célország bevett 
viselkedésformáiról, gasztronómiájáról, kulturális és társadalmi szokásairól, 
hogy az első pár hét tapasztalati se érjenek sokkhatásként. Elöljáróban 
nem árt tisztázni, mennyibe kerül külföldön az élet és a beígért kereset 
mennyire fedezi a szükséges kiadásokat.  

� A tájékozódásban jó támpontot adhatnak  a korábban vagy jelenleg is 
külföldön dolgozó ismerősök vagy a témával foglalkozó internetes fórumok, 
újságcikkek. 

5.10.4. Külföldön tartózkodásod alatt fontos tudniv alók 
 

� Mindig legyél jelen,  ha a hivatalos ügyek intézéséhez szükség van az 
útleveledre! 

� Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy magánál tartsa az útleveledet, ez 
annak a jele, hogy esetleg ki akar használni ! 

� Soha, semmilyen körülmények között ne add ki a kezedb ől az 
útleveledet !  

� Készíts fénymásolatot  a személyes okirataidról és csak azokat ad oda.  
� Ha ellopták, elvették az irataidat, azonnal lépj kapcsolatba a 

rendőrséggel  vagy a magyar nagykövetséggel!  
� Ha a munkáltatód nem tartja be a munkaszerz ődésben leírtakat , vedd 

fel a kapcsolatot azzal, aki a munkát közvetítette (vidd magaddal a címét, 
telefonszámát).  

� Jogod van felbontani a szerz ődést,  ha hátrány ér téged! 
� Ne fogadj el semmilyen ajándékot , vagy szívességet, se 

megérkezésedkor se a kint-tartózkodásod alatt. Ne kelljen senkinek se 
„hálásnak” lenned! 

� Az előzőleg megbeszéltek szerint, telefonálj haza rendszeresen ! 
� Azonnal tájékoztasd az otthoniakat  a tartózkodásod bármilyen 

változásáról! 
� Ha fogva tartottak, eladtak, vagy prostitúcióra kényszerítettek, minden 

körülmények között jogod van a segítséghez és a védelemhez,  még 
akkor is, ha kisebb bűncselekményekbe keveredtél. (pl.: feketemunka, 
illegális kint tartózkodás, hamis iratok)  

� A kiutazóknak anyagi tartalékokkal  – legalább 1000-1500 euró 
költőpénzzel – is készülniük kell az els ő néhány hét átvészelésére . Ez 
különösen vonatkozik azokra, akik magánszervezésben, még konkrét 
állásajánlat hiányában utaznak ki. 

 

5.10.5. Bárki lehet emberkereskedelem áldozata! 

� Az elkövetők az áldozatokra a túlzottan magas úti okmány- és utazási 
költségeken, a munkaközvetítői jutalékon túl a szállás, ellátás költségeit is 
ráterhelik, amelyek visszafizetéséig nem hagynak más választási 
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lehetőséget az áldozat számára, mint a reá kényszerített szexuális vagy 
más rabszolga-jellegű munkát.  

� Az áldozatoktól már útközben, vagy rögtön a megérkezést követően 
elveszik személyi- és úti okmányukat. Ez megakadályozza a szökést, 
hiszen okmányok nélkül nem utazhatnak tovább az áldozatok, s akik 
emellett attól is tartanak, hogy személyi okmányok hiányában kitoloncolja 
őket. Emellett a sértettet elszigetelik honfitársaitól, illetve a közös nyelvet 
beszélőket egymástól, annak érdekében, hogy ne tudják egymást 
érzelmileg támogatni, vigasztalni, ne tudjanak kontroll nélkül senkivel sem 
kommunikálni. A sértetteket hosszú időre bezárják, szigorúan őrzik, fizikai 
szenvedésnek teszik ki, nem hagyják pihenni, nem tarthat kapcsolatot 
senkivel. A sértett sokszor azt sem tudja, hogy hol van, milyen városban. 

� Az áldozatokat rettegésben tartják, bántalmazzák, éheztetik, drogozzák, 
kínozzák annak érdekében, hogy engedelmességre késztessék őket. A 

kontroll széles eszköztárába tartozik a megszégyenítés, a 
nemi erőszak is.  

� Gyakran előfordul, hogy az áldozatokat megerőszakolják, 
s erről videofilmet vagy fényképeket készítenek. Ennek az 
a célja, hogy a sértettet megalázzák, a hatalmukban, 
félelemben tartsák, s azzal zsarolják, hogy a felvételeket 
elküldik a családjának, ha nem teljesíti mindazt, amit tőle 
elvárnak. 

5.10.6. Ha bajban vagy fordulj konzulhoz! 

Külföldi követségek, a konzulok, nyújthatnak segítséget azoknak, akiket külföldön 
bármilyen okból a törvények megsértésével vádolnak, és a helyi hatóságok 
őrizetbe vesznek, vagy letartóztatnak. A legtöbb országban a megfelelő engedély 
nélküli munkavállalás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit 
elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek.  

 A konzul feladata: 

• tájékoztatást ad az ügyre vonatkozó helyi jogszabályokról,  
• késedelem nélkül értesíti az általad megjelölt személyt,  
• tanácsot ad a védőválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez,  
• a helyi szabályok szerint kapcsolatot tart veled,  
• segít megszervezni, hogy a hozzátartozóid meg tudjanak látogatni, vagy 

azt, hogy bírság esetén a szükséges összeget át tudják utalni,  
• segít, hogy szükség esetén orvosi ellátásban részesülj,  
• fellép az érdekedben, ha alapvető jogaidat megsértik, (például nem 

biztosítják számodra a védelemhez való jogot, vagy ha bántalmaznak).  

A konzulnak nem áll módjában:  

• kivételes elbánást, mentességet vagy - a helyi törvények figyelmen kívül 
hagyásával - azonnali szabadon bocsátást kérni, elérni;  

• a helyi ügyvéd költségeit, az óvadékot, a pénzbírságot helyetted kifizetni.  
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5.10.7. Jó tudni!  

• A nemzetközi jog minden külföldön letartóztatott magyar állampolgár 
számára lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságoktól igényelje a magyar 
konzul haladéktalan értesítését.  

• Amennyiben nem érted a helyi hatóság által használt nyelvet - ragaszkodj 
megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács közreműködéséhez.  

• Bármiféle iratot csak akkor írj alá, ha annak tartalmát megértetted!  
• Egyes országokban az elítéltek kérhetik szabadságvesztésük hazai 

letöltését. Erről részletes tájékoztatást a konzultól lehet igényelni.  

 

6. Barátválasztás, bandák nyomása, csoportos er őszak 
 

„Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg.” 

A barátság egy összetett, támogató emberi viszony. Tartalma és meghatározása 
koronként és kultúránként eltérő, valamint az alanyok társadalmi helyzete és 
személyiségjegyei is befolyásolják. A barátság egyéni vonatkozásban lelki, vagyis 
érzelmi, anyagi és kognitív erőforrás. A barátság az egyik emberi kapcsolat, mely 
emberek között alakul ki több örömteli találkozás, beszélgetés által. Jellemzi a 
kölcsönös elfogadás, rokonszenv, szeretet, bizalom, szövetség, együtt érző 
képesség, nyitottság, törődés. 

6.1. Barátválasztás-bandák nyomása 
 

„Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az igazi barát 
figyel arra is, amit nem mondasz ki.”  

                                                                                 (Szókratész) 
 
Beszéljük meg! 
� Mit jelent a barátság? Ki a jó barát? Ki a rossz barát? Milyen tulajdonságai 

vannak egy jó barátnak és milyen egy rossz barátnak? Mit jelent a „banda” 
szó? 
 

Feladat:  
Olvasd el az alábbi közmondásokat! Írd eléjük a magyarázatok betűjelét! 
• Nehezebb a barátságot fenntartani, mint megkötni. 
• Ne vess mindennel barátságot!  
• Nem jó a felettébb való nagy barátság.  
• Nem igaz barátság, mely könnyen elmúlik. 
• Nem mind barátod, aki rád mosolyog. 
 
Magyarázatok: 
a.) Aki kedves hozzád, nem biztos, hogy a barátod.  
b.) A barátságban is mértéket kell tudni tartani. 
c.) Könnyű barátságot kötni, de nehéz a barát mellett kitartani. 
d.) Válogasd meg, hogy kikkel barátkozol. 
e.) Az igaz barátság nem bomlik fel egykönnyen. 
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Átélted-e a fentiek közül valamelyiket? Fogalmazd meg pár mondattal, hogy mi 
történt!  
 
6.2. A banda kialakulásának fázisai 
      

Tinédzser banda 
 

Tinédzser közösség  

1. Alakulás  

- azonos korúak, vegyes csoport (fiúk, lányok) 
- a banda alegységei: klikkek, egyedek 
- azonos az érdeklődési körük 
- családi konfliktusokból menekülnek  

2.Banda/ közösségi élet 
folyamata  

- fázisok:  
1. belépés 
2. klikkesedés 
3. kitermelik a bandavezért 
4. kialakul a bandaszellem 
5. párkapcsolatok alakulnak 
6. az egyének kilépnek 
- hasonló sorsúak tömörülnek 
- meghatározzák saját szabályaikat 
- megértő közegre találnak: megértőek és 
megértettek 
- példaképeket keresnek, illetve ők maguk 
lehetnek példaképek 
- a bandavezér a legnépszerűbb tag: fiú 
(legtársaságibb, legmenőbb), lány (legszebb) 
- ha a bandavezér nem lép le, akkor a tagok 
megfosztják trónjától 

3. Értékrend 

- minden idők bandáinak egy közös jellemvonása 
van:  
- lázadni a felnőttek ellen 
- lázadnak a felnőttek ellen, de ugyanakkor 
vágynak felnőttek lenni 
- vágynak felnőttek lenni, de az ezzel járó 
felelősséget nem szívesen vállalják 
- szeretnének gyermekek maradni (felhőtlen 
öröm), és ugyanakkor szeretnének felnőttek lenni 
(érettség) 
- a bandának kényszerítő értékei vannak 
(öltözködés, zene, nyelvezet, sport, stb.) 
- ezek ideiglenes értékek 

4. Hatás  

- védettséget nyújt 
- ebben a korban a legbefolyásosabb közeg 
- a tagok egymást jobb teljesítményre ösztönzik 
- sokszor romboló hatású 
- a szervezett csoportokban is magukkal viszik a 
banda hatását 
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Banda:  olyan személyekből álló csoport, ahol a tagok rendszeresen találkoznak, 
hogy közös, esetenként törvénybe ütköző tevékenységekben vegyenek részt. 
Összetartozásuk esetleg hamis érdekeken is alapulhat.  

Bandaszellem:  negatív magatartási normák alapján létrejött szolidaritás. 
 

� Mi tartja össze ezeket a bandákat? - csapatszellem - közös tevékenység- 
együttérzés - együttes élmény.   

� Hallottatok-e már a környéketeken bandák működéséről? 
� Hogyan lehet kezelni a bandák nyomását? 

Jó tanács!  Kerüld a velük való találkozást! Ne menj olyan helyekre, ahol 
bandatagok lődörögnek! Külsőségekben se kövesd őket! Ne figyelj rájuk, ne kerülj 
velük konfliktusba! 

FONTOS!  A tanulók felismerjék a bandák által okozott erőszakos viselkedési 
formákat és ennek a tudatában legyenek!   
     
 
7. A média hatása, a számítógépes játékok és az Int ernet világa 

 
A világ sok országában emelik fel az emberek a szavukat a tv-műsorok 
töménytelen erőszakot sugárzó, személyiségkárosító formái ellen: 
 

- Akadályozza a családtagok közötti kommunikációt, a hobbik kialakulását, a 
kirándulást háttérbe szorítja. 

- Hatására megváltozik az öltözködés, a viselkedés, a beszédmodor. 
- A tanulók kevesebbet mozognak, pihennek, kisebb lesz a teherbírásuk, 

megcsappant a társaikkal töltött szabadidős programok népszerűsége. 
- Elhanyagolják a tanulást, a házi feladat elkészítését, sorozatos 

kudarcélmények érik. 
- Az iskolai környezetben erőszakos cselekedeteket válthat ki (verekedés, 

durvaság). 
- Szorongást kiváltó okok: háborús film, terrorizmus, akció, horrorisztikus 

elemeket tartalmazó filmek megnézése.    
 
7.1. Miért a b űnözök paradicsoma az Internet? 
 
Az Internet fantasztikus találmány, ám anonimitásából adódóan a bűnözök 
kedvelt területe, a pedofiloknak a világháló ideális hely az ismerkedésre. Az 
Internet az aberrált felnőttek számára kimeríthetetlen lehetőségek tárháza.  
 
Pedofília: görög eredetű szó. Jelentése a gyermekek iránti szeretetet jelöli. Ezt 
mindenki bátran vállalhatja, mert az nem elítélendő, ha valaki szereti a 
gyerekeket. Sajnos mára ennek a szónak pejoratív értelme van. Nem 
találkozhatunk a szakirodalomban egységes fogalom meghatározással. Talán az 
egyetlen közös pont, hogy azokat a szexuálisan, testileg érett személyeket 
nevezik pedofiloknak, akik nemi vágyaikat szexuálisan éretlen személyekkel 
szeretik kiélni.       
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Azok a személyek, akik ilyen jellegű bűncselekményeket követnek el, az 
Internetet elsősorban ismerkedésre, kapcsolattartásra, tiltott pornográf felvételek, 
videó anyagok közzétételére használják.  
 
Az igazán „profik" titkos oldalakon cserélgetik és kínálják eladásra a képeket és 
videókat. Emellett pedig a net anonimitásának köszönhetően kerülnek a gyerekek 
közelébe. Gyakran más személynek adják ki magukat.  
Sokan hosszú heteken, hónapokon át vadásznak és férkőznek áldozataik 
bizalmába, majd alig várják az alkalmat, a személyes találkozásra.  
 
Beszéljük meg! Mi a gyermekek véleménye? Mit lehet tenni ilyen esetekben? 
 
Példa: Kinga az okos, jó tanuló, szófogadó gyerek, egyik pillanatról a másikra 
változott meg. Elhanyagolta magát, alig érdekelte valami, ritkán járt el otthonról, 
leromlott a tanulmányi eredménye és minden szót harapófogóval kellett kihúzni 
belőle. A szülei először azt gondolták mindez a kamaszkor természetes 
velejárója, de amikor a lányuk már aludni se tudott, nyomozni kezdtek. Kiderült, 
hogy Kinga összeakadt az interneten egy felnőtt férfival, aki eleinte csak 
barátkozott vele, de egy idő után már látni is akarta a lányt webkamera 
segítségével, majd arra kérte Kingát, hogy vetkőzzön le. Kinga ekkor már szerette 
volna megszakítani a kapcsolatot, de férfi megfenyegette, hogy közzéteszi a 
beszélgetéseiket az iskola honlapján. 
 
7.2. Egy kis kitér ő: Hogyan viselkedj a chatszobában? 
 
A legtöbb chat-rendszerben névtelenül, vagy álnéven kerülnek egymással 
kapcsolatba a résztvevők. Az ember adhat magának egy becenevet. 
Az anonimitás alapján olyan emberek kerülnek egymással kapcsolatba, akik a 
normális életben sosem ismerkednének meg. A chatelőnek nem kell megadnia a 
korát, nemét, vagy más jellemzőket, ha nem akarja. 
 
Az anonimitás a chaten biztonsági kockázatot jelenthet a gyermekek és a fiatalok 
számára, ha a gyermekek olyan személlyel szeretnének találkozni, akit a chaten 
ismertek meg, és azt hiszik, hogy hasonló korú.  
 
7.3. Hogyan hat a fiatal életére az Internet?                                                   
 
A függőség jelei: 

• Az internetfüggő mindig több időt tölt a monitor előtt, mint azt korábban 
elhatározta. 

• Ha nem jut fel egy ideig a világhálóra, ingerültté, levertté, depresszióssá 
válik. 

• Lassan már az ebédet sem családi körben, hanem a monitor előtt 
fogyasztja el. 

• A netfüggő könnyen elveszíti az időérzékét, ha leül a monitor elé, az 
órák is csak perceknek tűnnek. 

• Környezetét, családját és barátait teljesen elhanyagolja. 
• Hazudik a családjának a géphasználatát illetően.  
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7.4. Beszéljük meg! A biztonságos internetezés szab ályai 
 
Általános szabályok: 

� Mielőtt regisztrálsz bármely internetes oldalon, lehetőleg egyeztess 
szüleiddel! 

� Jelentéktelennek tűnhet, hogy mindenféle adataidra kíváncsiak a 
regisztrációnál. Csak a feltétlenül szükséges mezőket töltsd ki! 

� Ne használj olyan regisztrációs nevet, ami a valós neveddel megegyezik, 
vagy esetleg hasonlít ahhoz! 

� Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes ügyeket, 
lehetőleg a leveleidet se ott olvasd el! 

 
Társasági oldalak, használata  -  chatelés:  

� Figyelemfelhívó, kihívó képet ne tegyél fel magadról a Netre! (IWIW, 
MyWip, Facebook) 

� Lehetőleg ne válaszolj személyes kérdésekre! 
� Azonnal zárd be a beszélgetést, ha valaki chatelés közben durván 

beszélget, erőszakosan szeretne megismerkedni veled vagy fenyeget! 
� Ne higgy el mindent, amit a világhálón olvasol, olykor kérd ki a felnőttek 

tanácsát is! 
 
 
8. Viselkedési addikciók - szenvedélybetegségek  
 
Szenvedélybetegségnek  azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, 
szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt, s 
amelyek a személyre - és többnyire környezetére is - káros következményekkel 
járnak. 

Függőséget kialakíthatnak kémiai szerek, ezt a fajta szenvedélybetegséget 
nevezzük drogfügg őségnek vagy kémiai addikciónak . De függeni lehet 
valamilyen viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedési 
függ őségeknek  nevezzük.  

A viselkedési addikciók: a játékszenvedély, a számítógépes (vagy egyéb) 
játékoktól való függőség, az internet-függőség, a kényszeres pénzköltés, az 
egészséget és a környezetet károsító viselkedési forma stb. 

Játékszenvedélyek: kártyajátékok, lottózás, nyerőautomaták, lóverseny stb.        
Jellemzői: 

- Kóros játékszenvedélyben szenvedőknél nincs túladagolás okozta halál, 
viszont könnyedén vezethet öngyilkossághoz a szenvedélyük okozta 
depresszióhoz. 

- Sok, a játékszenvedélyben szenvedő követ el törvénybe ütköző tettet.  
- Betegségük előre haladtával legtöbbjük befelé fordulóvá válik és elvágják 

baráti, ismerősi és családi kapcsolataikat. 
- Legtöbbjüket megszállja a mindennapi élet dolgaival kapcsolatos közöny 

és nemtörődömség. 
- Szenvedélyük finanszírozása érdekében eladják akár legféltettebb 

személyes tárgyaikat is. 
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                                                                        „Mindennek mértéke az ember!”  

                                                                                                      Prótagorasz 
 

9. Legális drogok 
 
A drog előállítását forgalmazását, terjesztését, fogyasztását engedélyezik, de azt 
a jogszabályok a 18 éven aluli fiatalok esetében korlátozza. 
 
„A dohányzás lassú öngyilkosság!” 

9.1. Dohányzás 

A nikotin, a dohányban található kémiai anyag, ez a cigaretta, szivar elszívásakor 
kerül a szervezetbe. A dohány legfontosabb összetevői a nikotin mellett a kátrány 
és a szénmonoxid (CO), de emellett még mintegy 4000 féle anyag kerül a 
szervezetbe. 

• A dohányzás mérsékeltebb testi és erős lelki függőséget alakít ki. 
• Az elvonási tünetek nagyon hamar, az utolsó cigaretta elszívása után 30-120 

perccel jelentkeznek. 

Elvonási tünetek: rossz közérzet, szorongás, depresszió, ingerlékenység,   
nyugtalanság, idegesség, düh, a koncentrálás nehézsége, csökkent 
szívműködés, az étvágy fokozódása, hízás, az emésztőrendszer zavara. 

Veszélyei: 
• Rákos megbetegedésekhez vezethet (tüdőrák, felső légutak daganatos 

megbetegedései), de hozzájárulhat egyéb tüdőbetegségek kialakulásához is.  
• Jelentős veszélyt jelent a különböző szív- és érrendszeri betegségek 

szempontjából (szívinfarktus, érszűkület, agyvérzés, stb.).  
• A dohányzás - mivel nincsenek feltűnő, látványos veszélyei - szinte 

észrevétlenül vezet a függőség kialakulásához. Nagyon ritka az alkalmi 
dohányos, a dohányzás szinte minden esetben függőséget jelent.  

• A jelzett veszélyek annál nagyobbak, minél régebben áll fenn a használat.  

Beszéljünk róla!  
- Kit nevezünk passzív dohányosnak? 
- A fiatalok miért gyújtanak rá a cigarettára? 
- Hogyan mondhatunk nemet a barátok csábító ajánlásaira? 
 
9.2. Koffein 
 
Kitágítja az érfalakat, ezáltal javul a szív vérellátása, a bőr ereire hatva kellemes 
melegségérzetet okoz. Kis mértékben fokozza a testi és szellemi 
teljesítőképességet, serkentheti a gondolattársítás, ítéletalkotás és a megfigyelés 
képességét. Fogyasztója mozgékonnyá válhat, és gátolhatja a fáradtságérzés 
kialakulását. Nagy mennyiségben idegességet, nyugtalanságot, görcsöket 
okozhat, és szívelégtelenséghez vezethet. A kávéban található nagyobb 
mennyiségben. 



 47

9.3. Alkohol 

Az alkohol gyümölcsök, zöldségek vagy magvak erjesztésével készül. Folyamatos 
használat mellett egyre növekvő mennyiség iránti igény jelentkezik. Az alkoholt 
elsősorban feszültségoldó, ellazító hatása miatt fogyasztják.  

Veszélyei: 
- Az alkoholfogyasztás súlyos testi és lelki függőséghez vezet és súlyosan 
károsítja a szervezetet. Az alkohol a szervezetbe kerülve idegméregként 
viselkedik, azaz pusztítja az idegsejteket. A mérgező hatását a szervezet minden 
részén kifejti, így károsítja a májat (májzsugor), az agyat, a szívet (szívinfarktus), 
az izmokat, a hormonrendszert, veszélyezteti a gyomor- és bélműködést 
(emésztőrendszer fekélye, rákos betegségek). 
-  Alkoholos májzsugor következtében csak Magyarországon kb. 7000 ember 
hal meg évente.  

Beszéljünk róla! 
- Kiről mondjuk azt, hogy alkoholista?  
- „Iszik vagy vezet?” Az alkohol-fogyasztás és a balesetek közötti 

összefüggések. 
- Diszkó-balesetek. 
- Alkoholizmus a családban. 
 
9.4. Gyógyszerek 
 
Fő céljuk a különböző betegségek gyógyítása. A depresszáns gyógyszereket 
elsősorban nyugtató, szorongásoldó hatásuk miatt használják. A szer hatása alatt 
a használó nyugodtnak érzi magát, eltűnnek testi és lelki problémái. A 
hozzászokás pontosan ezek miatt a hatások miatt alakul ki. A gyógyszerek 
visszaélésszerű használata súlyos függőséghez vezethet. Minden ehhez a 
csoporthoz tartozó gyógyszer receptköteles. Ha a gyógyszerhez recepthamisítás 
– okirattal visszaélés – útján jut hozzá fogyasztója, bűncselekményt követ el. Ez a 
fajta megszerzési mód az ebbe a körbe tartozó drogfogyasztók sajátossága. 
Gyakran használják együtt a gyógyszereket alkohollal, melytől a hatás fokozását 
remélik. 
 
Beszéljünk róla! 

- A gyógyszerszedés szabályainak megszegése, veszélyei. 
- Alkohollal párosítva kiszámíthatatlan és életveszélyes! 

 
„A probléma nem a drog, hanem az azzal visszaélő ember!” 

 
 
10. A kábítószerekr ől 

 
A kábítószer napjaink egyik igen problémás kérdésköre. Nem egyszerű a 
kezelése, hiszen ezzel a témával kapcsolatban rengeteg a hit és tévhit. Minden 
olyan kémiai anyagot drognak tekintünk, amely módosítja az agytevékenységek 
valamelyikét vagy esetleg többet is, lelki (pszichikai) vagy fizikai függőséget 
(dependenciát) okoz.  
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A drogok rendszeres használata az idegrendszerben olyan – nehezen 
visszafordítható – változásokat okoz, amely a „normális” idegi (mind a tudatos, 
mind pedig a létfenntartásért felelős vegetatív) működéshez szükségessé teszi az 
adott drog folyamatos jelenlétét az idegrendszerben. Ezt nevezzük függőségnek. 
 
A kábítószer-fogyasztás egyik legnagyobb veszélye a függőség kialakulása. A 
másik veszély, hogy soha nem tudhatjuk, hogy a megvásárolt por, tabletta vagy 
szer pontosan mit tartalmaz, hol készült, később mit kevertek bele. Abban az 
esetben, ha például valaki a gyógyszertárban vásárol valamilyen készítményt, 
tudja, hogy a készítménynek a gyártási engedélyben meghatározott módon, 
ellenőrzött higiéniai előírások alapján készült és az ott leírt anyagokat 
tartalmazza. Az ecstasy tablettába azonban bármiféle anyag belekerülhet az 
előállítás során, így akár egy darab bevétele is rendkívül súlyos 
következményekkel járhat a fogyasztó egészségére. 
 
10.1. Függőség 
 
Azok a magatartásmódok, melyek bizonyos anyagok rendszeres fogyasztását 
foglalják magukba, és e szerektől függőség alakul ki. A személyiség nem tud 
lemondani róla még akkor sem, ha ezek testi, lelki és szociális ártalmait érzi vagy 
a környezete tiltja. 
 
Lelki függ őség : Akkor beszélhetünk lelki függőségről, ha valakiben kialakul az a 
kényszer, hogy egy drog rendszeres bevételével biztosítsa a maga számára lelki 
békéjét, a megelégedettség érzését. A lelki függőség tehát nem más, mint kínzó 
vágy a drog után. 
 
Testi függ őség : Akkor beszélünk testi függőségről, amikor a létfenntartásért 
(légzés, vérnyomás, testhőmérséklet, anyagcsere szabályozásáért) felelős 
(vegetatív) idegrendszer is csak az adott anyag jelenlétében tud működni. A drog 
hiányában a test működése rendezetlenné, abnormálissá válik, anyagcsere és 
súlyos esetben légzési zavarok lépnek fel. 
 
A függ őség kialakulásának folyamata:  kipróbálás, alkalmi használat, 
rendszeres használat, problémás használat, függőség. 
 
10.2. Illegális drogok-kábítószerek 
 
Olyan anyagok, amelyeknek fogyasztása, gyártása, terjesztése, raktározása, 
behozatala stb. tiltott. 

 
Vajon mit várnak a kábítószer-fogyasztástól a fiatalok? Kellemes érzéseket, 
eufóriát, csalóka álmot, valamiféle lelki örömöt, belső jutalmat, netán új barátokat 
vagy mindennapi probléma megoldását?... A válasz sokféle lehet… 

 
Kábítószer fogalma 

 
Kábítószernek nevezzük azokat a kémiai anyagokat, amelyek a szervezetbe 
kerülve kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, érzéki 
csalódásokat idéznek elő. 
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A kábítószer megjelenése hazánkban 
 
Hazánkban a 1960-as években kezdték el használni a bódulatkeltésre alkalmas 
anyagokat, gyógyszereket, (pl. Parkán) szerves oldószereket (ragasztó, hígító) az 
első túladagolás 1969-ben következett be. 

   
Mit kell tudni általában a kábítószerekr ől?  

� Az egészségre fokozottan veszélyesek: szervi, idegrendszeri károsodás.  
� Hamar kialakul a függőség: belső és külső leépülés, személyiség 

eltorzulása.  
� Közönyösséget váltanak ki a használóból.  
� Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül orvosi kezelés 

hiányában nem képesek élni. Önpusztítás.  
� Rendszeres szedése vagy túladagolása halált okozhat. 
� A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége vagy hamisítása 

különböző fertőzést és a halálos kimenetelű AIDS veszélyét idézheti elő. 

A kábítószerek hatásmechanizmusa: 
 
„Három vándor éjjel egy város bezárt kapujához érkezik. Az egyik alkohol , a 
másik ópium , a harmadik pedig a hasis  hatása alatt áll.  
Az alkoholista dühösen felkiált: 
- Miért nem törjük be a kaput, erős karunkkal és a kardunkkal meg tudnánk oldani!  
Az ópiumszívó azt mondja: 
- Ó nem, nyugodtan kint maradhatunk, majd bemegyünk reggel, amikor a kaput 
kinyitják!  
A hasis hatása alatt állónak egészen más a véleménye: 
- Felesleges fecsegnünk itt, hiszen minden további nélkül megtehetjük, ha 
bebújunk a kulcslyukon!” 

                                                                                                 perzsa anekdota 
                                                                                                        B.Woggon 

 
Az anekdotából is látható, hogy a különböző drogok milyen különböző módokon 
befolyásolhatják, torzíthatják az ember normális ítélőképességét, reakcióit! 

10.3. A kábítószerek fajtái 

10.3.1. A depresszánsok (heroin, ópiátok, ópiátokat helyettesítő szerek) 
 
� A csoportba tartozó szerek csökkentik a fájdalom és feszültségérzetet. 
� Összefoglaló nevük az ópiátok. Ide tartozik minden olyan drog, melynek 

alapanyaga a mák gubójából származó tejszerű nedv, a nyers ópium.   
� Az ópiumot már évezredek óta ismerik Ázsiában és főleg gyógyszerként   

használják. 
 

Heroin (H, HRN, barna cukor, hernyó, nyalóka) 
� Alapanyaga a nyers ópium, ecetsavanhidrid (prekurzor) hozzáadásával 

készítik. A tiszta heroin fehér, hígított állapotban barnás, homokszínű. 
� Szemcsés tapintású, keserű ízű, többnyire por alakban árusítják.  
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� Egyike a legerősebb függőséget okozó drogoknak, néhány alkalmi fogyasztás 
elég a teljes függőség kialakulásához. 

 
A heroin hatása a szervezetre 
� A véráramba kerülve azonnal jelentkeznek a testi változások.  
� A légzés, keringés lassul. A pupilla beszűkül, a látásélesség csökken. 
� A bőr alatti vérerek kitágulnak a bőr felmelegszik, viszketés lép fel. 
� Izomernyedés, nagyobb adagoknál eszméletvesztés. 
� Túladagolás esetén légzésbénulásos halál következhet be. 

 
Morfin 
A morfint kezelőgyógyszerként, illetve fájdalomcsillapítóként először a XIX. 
században alkalmazták. Előfordulhat púderszerű por, granulátum, valamint oldott 
állapotban is. 
 
Máktea  
A száraz mákgubók kifőzése során készített máktea ópiát származékot tartalmaz, 
annak kb. 15 fajtáját. Fogyasztásának veszélye, hogy igen súlyos pszichikai- és 
fizikai függőség alakul ki, és az anyag megvonásakor az elvonási tünetek 
rendkívüli mértékben törnek az egyénre (szellemileg leépül, gondolkodása lassú).  
 
10.3.2. A hallucinogének  
(cannabis, hasis, LSD, kaktuszok, gombák, szerves oldószerek) 
 
� A hallucinogének olyan kábítószerek, melyek erősen befolyásolják az      

érzéseket és a tudatot.  Megváltoztatják a tér- és időérzékelést. 
� Hallucinációkat, inger nélküli érzetet váltanak ki az agyban. 
� Jelentősen befolyásolják a gondolkodást, hangulatot, viselkedést.  

 
Cannabis félék 
A kendernövényt sokféleképpen hasznosítják, pl.: kábítószer előállításra.  
A cannabis sativa (hasznos kender), cannabis indica (indiai kender) évezredek  
óta termesztett növény. Vad változata 2-3 méter magasra is megnő, „nemesített” 
hibrid változata 120-180 cm. A cannabis származékok jelenleg a világ 
legelterjedtebb drogjai közé tartoznak. 
Megjelenési formái: marihuana, hasis, hasis olaj. 
 
Marihuana (fű, dudva, gyom, maresz, zöldség, stb.) 
� A marihuana a kender szárított leveleinek, virágának, virágzó 

ágvégződéseinek, magvainak keveréséből álló, morzsolt növényi zúzalék, 
amely a szárítás módjától függően zöld, zöldesbarna vagy barna színű.    

� A marihuana kendert termesztik szabad ég alatt és melegházakban, szobában 
nagy fényerejű lámpák alatt. 

�  A nőivarú növények kifejlett, tömött, gyantás virágai a legalkalmasabbak az 
elfüstölésre. 
 

Hatóanyaga: 
� a THC (delta 9 tetrahidrocannabinol), 
� a THC tartalom a 15-20%-ot is elérheti,  
� a szárított virágból készül a füves cigi, a joint, 
� a jointot kézzel sodorják, tisztán vagy dohánnyal keverve szívják, 
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� a jó minőségű anyagból 2-3 slukk meghozza a kívánt hatást, (20-25 
másodperc) a jó joint 500 mg marihuanat tartalmaz (5-15 mg THC), 

� kimutathatóság gyorsteszttel 3-4 nap.  
 
Aki hetente akár csak 1-2 marihuanás cigarettát (joint) is elszív, a THC állandó 
hatása alatt áll és a legváratlanabb pillanatokban – akaratától függetlenül –     
kiszámíthatatlan reakciókra képes. A THC hatása szaporább lesz a pulzus, vérbő 
a szem kötőhártyája, kiszárad a száj és a torok. Mozgása a részegéhez hasonló 
koordinálatlanságot mutat. 
 
Egy joint cigaretta THC tartalmának fele még egy hét múltán is jelen van a test 
zsírszöveteiben lerakódva, így egy cannabis fogyasztó még akkor is állandó 
kábítószeres hatás alatt áll, ha hetente csak egy cigarettát szív el (THC 
koncentrációja 0,9 és 2% körüli). Ezért rendkívül veszélyes mind az egyénre, 
mind pedig környezetére nézve (pl. kábítószer hatása alatt vesz részt vezetőként, 
utasként vagy gyalogosként a közlekedésben). Cannabis fogyasztásakor az 
autóvezetés ugyanolyan veszélyes, mint amilyen az alkohol hatása alatt.  
Hatása hosszabb, mint a többi drogé, mivel a THC nem oldódik a vízben, ezért 
felhalmozódik a szervezetben – flash back hatás.  
 
A marihunana hatása a szervezetre 
�  Fizikai függőség nem alakul ki, mint a heroinnál vagy a nikotinnál. 
�  A rendszeres fogyasztás pszichikai függőséget okozhat. 
�  Elvonási tünetek vannak: ingerültség, nyugtalanság, rossz közérzet, 

álmatlanság. 
� Az agy emlékező-, gondolkodó-, és asszociációs képessége tompul, illetve 

megbénul. 
Az ebből szükségszerűen következő koncentrációs és emlékezési nehézségek 
különösen a TANULÓ FIATALOK SZÁMÁRA JELENTENEK RENDKÍVÜLI 
VESZÉLYT!   
 
A marihuanát „Kapu-drognak”  nevezik. 
Fő veszélye, hogy a vele ismerkedő fiatal általában könnyen beléphet a 
komolyabb drogok világába. Egy kapu, amely hívogatja a gyanútlan látogatót: 
- Ember, lépj be rajtam és egy más világot ismersz itt meg! 
A gyanútlan látogató nem veszi észre, hogy a kapun csak kívülről van kilincs! 
Ezen a kapun belépve többnyire nincs visszaút! 
 
Drogos körökben szállóigévé vált, hogy senki nem halt még meg úgy heroin 
túladagolásban, hogy ne marihuanával kezdte volna. 
 
Ez az állítás igaz is, meg nem is: 
� a legtöbb heroinista valóban marihuanával kezdi, de nem törvényszerű, hogy 

aki füvezik abból heroinista lesz. 
 
Hasis, hasis olaj (haska, csoki) 
� Hasis: az indiai kender ágvégeiből, gyökereiből kinyert gyanta, amit különféle 

anyagokkal kevernek, préselnek lapocskák formájára – ezek fekete, vagy 
barna csokoládéra emlékeztető rögök. THC tartalom 20-30%.  

� Hasis olaj: cannabis kivonat, sűrű, zöldes fekete nyúlós anyag. THC tartalom 
70%.  
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Hatása a szervezetre 
� A hasis viszonylag gyorsan hat a vegetatív idegrendszerre, egyidejűleg 

gyorsítja a szívműködést, növeli a szövetek véráramlását. 
� Ellazultság érzéséhez vezet, a hétköznapi problémáktól való elszakadás, 

enyhe eufória, ugyanakkor apátia (közöny) állapota következik be.  
� Az érzékelés intenzívebb lesz, az időérzékelés meglassul, a koncentráció-

készség csökken.  
� Magasabb adagja nyugtalansághoz, érzékcsalódáshoz, beszűkült 

valóságtudathoz vezetnek. 
 

LSD (acid, bélyeg, lecsó, trip) 
� Szintetikus kábítószer. 
� Eredetileg szagtalan por, melyet tablettaként, oldatban, cukorban oldva 

hoznak forgalomba. 
� Nagyon elterjedt az LSD-bélyeg, amely kb. 5x5 mm nagyságú, az egyik 

oldalán színes ábrákat, a másik oldalán LSD oldatot tartalmaz.   
� Használata: nyelv alá vagy szájpadlásra nyomva a nyálkahártyán keresztül 

szívódik fel. 
 

Hatása a szervezetre 
� Szájon át fogyasztva egy-másfél óra alatt jelentkezik a hatása. 
� Az „utazás” általában 8-12 óráig tart. Egy 24 órás reintegrációs szakasz 

következik, az utazó visszatér a valóságba.  
� Az enyhe befolyásoltság több napig, hetekig, akár egy hónapig is eltarthat. 
� A központi idegrendszerre hat. 
� Éberré tesz, megszünteti az alvásigényt, befolyásolja a légzést és a 

mozgáskoordinációt. Gyors szívverés, magas vérnyomás, verejtékezés, 
remegés, lúdbőrözés alakulhat ki a fogyasztása során.  

Szerves oldószerek (szipuzás, szipu, szipó, szipkó, zacsi, zacskó, vödrözés, 
texezés) 

� Lakkok, hígítók, csavarlazítók, ragasztók használata a jellemző. 
� Szerves oldószerek az agy különböző területein fejtik ki hatásukat, miközben 

jelentős károsodásokat okozhatnak. 
� Az oldószereket leggyakrabban zacskóból lélegzik be, ami a használó 

elbódulásakor a fejen maradhat, s így fulladásos halálhoz vezethet. 

Veszélyei: 
� Oxigénhiány, eszméletvesztés, légzésbénulás, fulladás, halál. 
� Vese-, májkárosodás, agy-, tüdőödéma.  
� Erős zavarodottság, önkontrollvesztés, szellemi leépülés, erős lelki függőség.  
 
10.3.3. A stimulánsok 

 
Olyan természetes vagy mesterséges kábítószerek, amelyek felgyorsítják 
(stimulálják) az idegrendszer működését. Megnövelik az aktivitást és az 
éberséget. A szlengben „gyorsítóknak” nevezik őket, feldobják a fogyasztókat. 
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Kokain (koksz, kokó, hó, por, coke, fehér hó) 
� A kokain alapanyaga a kokacserje, őshazája a mai Kolumbia területe. 
� Ősidők óta kultúrnövény, az inkák a koka leveleit vallási ceremóniákon   

fogyasztották. 
� Az indiánok ősidők óta rágják stimuláló és étvágycsökkentő hatása miatt. 

 
A kokain hatása a szervezetre 
� Stimulálja az idegrendszert, fokozott éberséget okoz. Megemelkedik a 

vérnyomás, a testhőmérséklet, gyorsul a szívverés. 
� Fizikai teljesítőképesség fokozódik. Csökken az étvágy, szomjúságot okoz. 
� Terhes nőknél – koraszülés, magzatkárosodás. 
� Szívritmuszavar, agyi érszűkület, epilepsziához hasonló görcs. A rendszeres 

crack szívás komoly tüdőkárosodást okoz. 
� A gyakori szippantás szétroncsolja a nyálkahártyát. 
� Nagyobb mennyiség fogyasztása esetén szorongás, indokolatlan agresszivitás 

is előfordulhat. 
 

Lelki függőség 
�  Rövid, de intenzív eufória, szorongás, indokolatlan agresszivitás. 
�  Paranoid magatartás, álmatlanság, depresszió, üldözési mánia lép fel. 
� „Kokabogár” effektus – pókok, rovarok érzete a testen. 

 
Nagyon erős pszichés függőséget okoz 
� Egy adag kokain hatása általában egy óráig tart. 
� Egyesek naponta több grammot is tolerálnak. 
� Másoknál negyed gramm is kellemetlen tüneteket okoz. 

 
Kedvelt formája az ún. speed-ball – kokain és heroin keveréke, mely veszélyes 
kombináció, mivel ellentétesen fejti ki hatását a központi idegrendszerre. 

 
10.3.4. Az amfetaminok 
 
A stimulánsok között vezető szerepet töltenek be, majdnem 200 kémiai anyag 
tartozik ide.  A legelterjedtebb az amfetamin, metamfetamin (speed) és az extasy.  
A XIX. század végén már ismertté váltak. Eredeti alakjában fehér por, a 
feketepiacon préselt tabletta vagy kapszula formájában lehet hozzájutni. Általában 
orron keresztül szippantják, vagy szájon át fogyasztják, de létezik intravénás 
használata is. 
 
Extasy (X, XTC, bogyó, E, Ex, tabletta, tabi, exo, eki, eksz, gömb) 
Tabletta formájában jelenik meg a piacon, különböző nyomott ábrák vannak rajta. 
Csak gyógyszer formájú tabletta, de nem gyógyszer!!! A tabletta forma is csapda! 

 
Az extasy hatása a szervezetre 
� A lenyelést követően 30-40 perc múlva hat. 
� Hatása egy-másfél óra múlva éri el a csúcsot kitart további 2-3 óráig, majd     

fokozatosan alábbhagy. Az enyhe befolyásoltság napokig megmarad. 
� Erősen megemeli a vérnyomást, pulzusszámot – szívelégtelenség. 
� Megszünteti a fáradságot, szomjúságérzet alakul ki, kiszáradás léphet fel. 
� Fogcsikorgatás, étvágytalanság, verejtékezés alakulhat ki. 
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Lelki függőség 
� Eufória, kitárulkozás, gátlások megszűnése, boldogság, szeretet érzése. 
� Olykor felerősíti, néha el is torzítja a külvilág jelenségeit. 
� Fokozott érzékenység a tapintásban, szaglásban, ízlelésben. 
� Nem okoz hallucinációkat, mint az LSD, a használó hajlamos a kockázatokra. 
� Pszichés függőséget okoz. 
� Túladagolásába bele is lehet halni!  
  
Speed 
• Amfetamin-származék, fehér, sárga, barnás vagy rózsaszín por (a hígításra 
használt anyagtól függően), tabletta és kapszula.  
• Leggyakrabban orron keresztül szívják fel, de előfordul, hogy folyadékba 
keverik. 
• Létezik szintén intravénás használata is. 
• A speed beszűkíti a vérereket, ezáltal emelkedhet a vérnyomás, lassulhat az 
emésztés, szájszárazság, illetve általános kiszáradás léphet fel. Kiemelten 
veszélyes! A fogyasztó azért szárad ki, mert nem érzi a szomjúságot, ezért nem 
vesz magához kellő mennyiségű folyadékot! 
• Több napon keresztül tartó speed használat esetén gyakoribbak a negatív 
reakciók: félelem, paranoid gondolatok, nyugtalanság, ingerültség, irracionális 
viselkedés, torzult látás, remegés, rosszullét, fejfájás, koncentrációs zavarok, 
szédülés, erős szívdobogás, szorongás, mellkasi fájdalmak, hidegrázás, 
székrekedés vagy más emésztési zavarok.  

 
10.3.5. GHB, GBL (Gina) 
 
• A GHB-t gyakran szokták folyékony ecstasynak nevezni, szintetikus drog.  
• Színtelen, szagtalan, íztelen, vagy kissé sós ízű folyadék, rendszerint kis 

üvegekben vagy kupakonként árulják.  
• A GHB (gamma hidroxibutirát) fogyasztása szájon át történik.  
• Nagyon könnyen túladagolható, már 2,5-szeres dózisa halálhoz is vezethet.  
• A GBL a GHB prekurzora (kémiai előállításának egyik előanyaga). A GBL 

korábban legálisan megvásárolható anyag volt, de 2012 április 2-től a   
Magyarországon tartalmazza a kábítószerjegyzék (lásd később „C lista). 

• Randi-drognak is tartják. A szer egyik hatása az emlékezetkiesés, illetve az 
akaratvesztés, italba keverve nem érezhető, így akik elfogyasztják, nem 
emlékeznek, mi történt velük. Ezt az állapotot használhatják ki nemi erőszak 
vagy kifosztás céljából. A szer 12 óra alatt kb. teljesen kiürül a szervezetből, 
ezért gyakorlatilag kimutathatatlan ez idő után. (Emiatt nagyon nehéz a 
bűncselekmény elkövetését bizonyítani.) 

• Kis mennyiségben alkalmazva feloldja a belső gátlásokat, de esetlegesen 
fáradtságot is okozhat. Nagy mennyiségben teljes emlékezetkiesést, a 
koordinációs képesség elvesztését, émelygést, izomlázat, dührohamokat, a 
tájékozódó képesség elvesztését, ájulást, eszméletvesztést, szédülést, 
hányingert és hányást okozhat.  

• Túladagolása akár kómához, görcsökhöz, fulladáshoz, légzési nehézséghez 
és halálhoz is vezethet. 
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10.3.6. Designer drogok 
 
• A designer drogok veszélye abban áll, hogy a képletek csekély múltjának 

köszönhetően ezen szerek hosszútávú hatásai egyenlőre még ismeretlenek, 
hiszen pár éve léteznek csupán. 

• A designer drog kifejezést azokra a szerekre használják, melyek molekuláris 
szerkezetükben illegális drogokra hasonlítanak, így azokhoz hasonló 
hatásokat idéznek elő, viszont nem szerepeltek a tiltólistákon, ezért 
forgalmazásuk és használatuk legális volt. 

• Ezek a szerek azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, mit tartalmaznak és 
mivel ezek új vegyületek, az emberi szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk 
is ismeretlen. Nem ismerjük rövid- és hosszú távú kockázataikat. 

 
Az úgynevezett „C listát” a 2012. április 2-án hatályba lépett 66/2012. (IV.2) 
Kormányrendelet tartalmazza, mely a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szól 
(ezáltal vált illegális szerré a GBL is). 

A jogszabály megalkotására azért volt szükség, mert az utóbbi években 
ugrásszerű növekedés volt figyelhető a nagyrészt Interneten forgalmazott új 
típusú, úgynevezett designer drogok terjedésében.  

A designer drogok jelentős térnyerését igazolják a rendőrség tapasztalatai, 
valamint az e szerek használatával kapcsolatos problémák miatt kezelésre 
szorulók számának fokozatos növekedése is. Éppen ezért az Európai Unió 
számos országa – köztük immár Magyarország is – meghozta a megfelelő 
szabályozást a designer drogok ellenőrzése érdekében.  

A designer drogokat valamely kábítószernek minősülő, ezért szigorúan ellenőrzött 
anyag kémiai szerkezetének módosításával hozzák létre azért, hogy hatásában 
az eredeti kábítószerhez hasonló maradjon, de a jogszabályban közzétett listán 
nem szerepel, így legálisan forgalmazható, használható legyen.  

A tervszerűen végrehajtott kémiai módosítások szinte korlátlan teret biztosítanak 
újabb és újabb designer drogok létrehozásának. A rendeletben szereplő listára 
ezért konkrét vegyületek mellett vegyületcsoportok is felkerültek.  

Ezek az anyagok azonban a hagyományos drogoknál rombolóbb hatásúak 
lehetnek, s különös kockázatot jelent, hogy –éppen a legális, könnyű 
beszerezhetőségük miatt–  a fiatalokban nem tudatosul a szervezetre gyakorolt 
pusztító hatásuk.  

Lényeges, hogy a designer drogok a tilalmazás szempontjából a kábítószerekkel 
azonos megítélés alá essenek, mert csak így akadályozható meg ezen anyagok 
ellenőrizetlen forgalmazása és terjesztése.  
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Néhány elrettentő adat: 

� 2000-nél többen kerültek drogtúladagolás miatt a budapesti Péterfy Sándor 
utcai kórház toxikológiai osztályára 2011 évben, ez eddig a legmagasabb 
szám. 

� Felmérések szerint egy átlagos hétvégén mintegy 350 ezer ember használ 
valamilyen pszichoaktív szert Magyarországon, évente 45 millióra tehető a 
szerhasználat. 

� A rendőrség mintegy 5000 eljárást indít évente kábítószerrel való 
visszaélés miatt.  

� Tavaly nyáron volt olyan nap, amikor 8-10 túladagolásos esetet kezeltek a 
Péterfy utcai kórházban designer drogok miatt. 

 
A témához kapcsolódó ajánlott filmek: 

o Egy kosaras naplója – Filmdráma  
Rendező: Scott Kalbert  Főszereplő: Leonardó Di’ Caprio 
o Egy nap döntöttem – Drog helyett élet 
Rendező: Doszpod Béla 
o Transpotting – Kultfilm-Absztrak vígjáték 
Rendező: Danuf Boyle 
o Utolsó belövés – vígjáték 

           Rendező: Vondie Curtis Hall 
 

 
11. A balesetek fiatalkori sajátosságai 

Közlekedési baleset: a közlekedési tevékenységgel kapcsolatos váratlan, nem 
szándékosan előidézett olyan forgalmi esemény, amelynek következtében 
haláleset, illetve személyi sérülés történik, vagy anyagi kár keletkezik. 

A közlekedési balesetek 0-19 éves korban a halálos balesetek között az első 
helyen állnak. A közlekedés a gyermekek napi tevékenységének elválaszthatatlan 
része, hiszen iskolába, otthonukba, játszani mennek. A gyermekek sérülékenyek 
és még tapasztalatlanok a közlekedésben, így külön figyelmet kell fordítani rájuk. 
 

A biztonsági szempontoknak meg nem felelő utak, a gyorshajtás, az 
alkoholfogyasztás és a védő eszközök használatának mellőzése a legfontosabb 
rizikótényezők. A közlekedésbiztonság területén jelentős sikereket elérő országok 
bizonyítják, hogy a közlekedési balesetek megelőzése több szereplő 
tevékenységét igényli, és a megelőzést érdemes szélesebb közlekedési és 
településfejlesztési programokon belül végezni.  

A biztonságos úttervezés, a sebességellenőrzés és az alkoholfogyasztás 
korlátozása mellett hatásos megelőzési eljárás a biztonsági öv, a sisak, a 
biztonsági gyermek ülés használata, kerékpárutak és gyalogos zónák kialakítása.  
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11.1. Száguldás a halálba…Diszkóbalesetek…  
 

„…érezd jól magad, de ha ittál, hagyd az autót, ne legyél áldozat!” 
 

Gyakori hétvégi hír egy konkrét esettel: 
 

„Fekete hétvége! 
A fiatalok túlf űtött hangulatban ülnek a volán mögé, 
sokszor meggondolatlanul ittasan. 
Újabb halálos diszkóbaleset történt szombat éjszaka . 4 fiatal halt meg a 7-es 
főúton, amikor autójukkal lesodródtak az útról, és eg y fának ütköztek. A 20 
év körüli két lány és a két fiú egy szórakozóhelyr ől tartottak hazafelé, amikor 
a szerencsétlenség történt. Sokkal gyorsabban mente k a megengedettnél.” 

 
A diszkóbalesetek  - tragikus gyűjtőkategória a közlekedésbiztonság világában. 
A baleseti okok illetve a statisztikai mutatók között ilyen megnevezéssel nem lehet 
adatokat találni, mégis minden évben jelentős számú halálos és súlyos sérüléssel 
járó baleset történik, amelyet a közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakemberek 
diszkó-balesetként definiálnak. 
A legtöbb magyar fiatal még ma sem rendelkezik saját autóval, ezért hétvégeken 
szüleik, hozzátartozóik gépkocsijával indulnak szórakozni. Friss jogosítvánnyal, 
kellő tapasztalat hiányában szinte csak sötétben, korlátozott látási viszonyok 
között vezetnek, ami még egy tapasztalt, rutinos sofőrnek sem átlagos feladat.  
Ősztől tavaszig ehhez párosulhat a csúszós úttest, a vízátfolyások, lefagyások, 
amelyek olyan kihívás elé állítják a fiatal vezetőt, amelyre nincs felkészülve. Ha 
mindezekhez még az alkohol, a drog vagy a fékevesztett társaság „súlyosbító" 
körülményként párosul, szinte elkerülhetetlen a baleset.  
 
A gyorshajtás egyik oka  lehet a korábban már említett felspannolt, túlpörgetett 
állapot csakúgy, mint az utasok „beszólása", amely arra készteti a sofőrt, hogy a 
biztonságos sebességet túllépve száguldjon az egyébként veszélytelennek tűnő 
útszakaszon. Ilyenkor elég egy sötétben felbukkanó gyalogos vagy az úttesten 
keresztülfutó állat, és a nem megfelelő reakció eredményeként bekövetkezik a 
baleset. Ugyancsak balesetet előidéző körülmények között tartják számon a 
hangosan dübörgő zenét, amely az érzékszervek tompulásához, a 
reakcióidő megnövekedéséhez vezethet. Ezt fokozhatja az utasok féktelen 
jókedvéből adódó, éneklésnek alig nevezhető üvöltözés és egymás ugratása, a 
vezetés közvetett és direkt zavarása. - és hangeffektusokkal állapot idézhető elő. 

Elsősorban a körülmények azok, amelyek alapján kialakult e gyűjtőkategória. 

� A jelenség nem tipikusan magyar és nem is új keletű. Mintegy negyed 
százada ismert és azóta foglalkoztatja a szakembereket, hogyan kellene 
hatékonyan fellépni ellene, hogyan lehetne a fiatalokat ráébreszteni, milyen 
veszélyekkel jár valójában a megfelelő közlekedési magatartás figyelmen 
kívül hagyása. 

� A diszkóbaleseteket okozók és - legtöbb esetben - ennek elszenvedői is a 
fiatalok. A balesetek - általában - hétvégeken, a késő éjjeli vagy kora 
hajnali órákban következnek be.  

� A szerencsétlenségek leggyakrabban a szórakozóhelyek közelében, onnan 
távozóban, többnyire lakott területen kívül történnek. 
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� Az előidéző okok között a vezetői rutin hiánya mellett a relatív és abszolút 
gyorshajtás is gyakran fellelhető. A virtuskodás, a vezető saját 
képességeinek és gépjárműve műszaki adottságának túlértékelése, de az 
alkoholos befolyásoltság és az élénkítő szerek is előidézhetik a 
tragédiákat. 

Tanácsok fiataloknak! 

� Akármilyen fáradt valaki, ne ülj be olyan sofőr mellé az autóba, aki alkohol 
vagy kábítószert fogyasztott előtte. Ismeretlen vezető mellé se üljön be 
senki, inkább társaival együtt hívjanak közösen egy taxit.  

� Ma már néhány szórakozóhely szerződésben áll egyes taxi társaságokkal, 
illetve sok közülük tömegközlekedési eszközökkel is jól megközelíthető.  

� Ha valaki érzi, hogy túl fáradt a vezetéshez, inkább hagyja ott az autót, és 
másnap menjen érte. Ha anyagilag megteheti, hívjon egy sofőrszolgálatot, 
akik autójával együtt hazaszállítják.  

� Soha ne engedj a provokációknak és ne akard megmutatni a többieknek, 
milyen vagány sofőr.  

� Ősszel és télen különösen fontos észben tartani, hogy éjszaka, hajnalban 
pillanatok alatt megváltoznak az útviszonyok. Csúszós, vizes, jeges lehet 
az út. kábítószer fogyasztása nélkül is 

11.2. Gyakran el őforduló sérülések  

Tudod-e, hogy Magyarországon 1.302.650 15-24 éves korú fiatal él?  

Szomorú tény azonban, hogy ebben a korosztályban évente 480 körüli haláleset 
következik be nem természetes okból. Ide sorolhatók a közlekedési balesetből, a 
sportbalesetből, a fulladásból, az égésből, a mérgezésből, a gyilkosságból és az 
öngyilkosságból származó halálozások.  

A Te korosztályodban több emberélet vész el emiatt, mint az összes létező 
betegség miatt együttvéve. A halálos végű balesetek persze csak a jéghegy 
csúcsát, vagy ahogyan az afrikai népek mondják, a krokodil vízből kilátszó orrát 
jelentik. Minden halálesetre nagyjából 160 kórházi felvétel és 2000 járóbeteg 
ellátás jut. 

A sérülések legnagyobb része közlekedési balesetből származik. 

� Egyre többen jártok biciklivel iskolába, kirándulni. A kerékpárral történő 
közlekedésnél is elengedhetetlenül szükséges a KRESZ szabályainak 
ismerete és betartása. Mindig viselj bukósisakot, mivel az életet menthet! Ha 
lehetséges, használd a kerékpárutakat. Sötétedés után legyen megfelelően 
kivilágítva, és viselj fényvisszaverő ruhát, fontos, hogy a jó műszaki állapotban 
legyen a járműved, a fék, a világítás is működjön. 

� A motor a legveszélyesebb közlekedési eszköz, mivel nem rendelkezik 
karosszéria védelemmel, és mégis nagyon gyors sebességre képes. Emiatt a 
bukósisak és védőruha viselése akkor is ajánlatos, ha az nem kötelező. 
Bizonyos teljesítmény fölött már csak jogosítvánnyal lehet vezetni. Felhívnám 



 59

a figyelmedet a közlekedési szabályok betartására, különösen arra, hogy ne 
cikázz haladó gépkocsi sorok között.  

� Az autóvezetés nem lehet játék, sem verseny, hanem egy teljes figyelmet, 
felelősségteljes viselkedést és önuralmat igénylő feladat. Csak akkor vezess, 
ha már jogosítvánnyal rendelkezel. A biztonsági öveket még a legrövidebb 
úton is kapcsold be. A sebességhatárokat mindig tartsd be. Ne vezess kis 
mértékű alkohol- és drogfogyasztás után se, és ne telefonálj vagy cigarettáz 
vezetés közben. Ha ezeket betartod és utasként elvárod, hogy akivel utazol az 
betartsa, akkor megelőzheted a tragikus diszkó-balesetek előidézését. Ne 
felejtsd, hogy az alkohol és a drog oldja a gátlásokat, ezáltal könnyebben 
sodródhatsz veszélyes helyzetekbe, emellett a mozgás-koordináció romlása 
miatt gyakoribb okozott és elszenvedett baleseteket. 

� A sportbalesetek egy része szintén megelőzhető kellő odafigyeléssel, annak 
ellenére, hogy a rendszeresen sportolók is gyakran szenvednek el kisebb 
sérüléseket. Az extrém sportok művelői, úgymint a görkorcsolyások, 
gördeszkások, bmx-esek, vagy a téli sportok hódolói fokozott veszélynek 
vannak kitéve. A rendszertelenül sportolók a nagyobb erőbedobást igénylő 
tevékenységek (pl. sítábor, evezős tábor, stb.) előtt tudatosan készüljenek, 
edzenek. A veszélyes sportok űzése közben pedig viseld a 
védőfelszereléseket, a bukósisakot, könyökvédőt, térdvédőt, amivel 
megelőzheted a súlyos koponya-, gerinc- és végtagsérüléseket. Végül ne 
felejtkezz meg a bemelegítésről, ami a felkészíti a szervezetet a terhelésre. 

� A vízbefulladásos balesetek leggyakoribb oka a nem kijelölt helyen történő 
fürdőzés. A vízi sportok gyakorlása közben, viselj mentőmellényt, ha 
szükséges védőfelszerelést (pl. vadvízi evezésnél bukósisakot). Figyelj az 
időjárási viszonyok gyors változásaira. Alkoholos állapotban ne menj a vízbe! 

� A tűzesetek és az égési sérülések elkerülése végett nyílt tüzet csak a 
megengedett helyen gyújts! A tüzet felügyelet nélkül sose hagyd! A petárdák 
és tűzijátékok kezelési útmutatóit pontosan tartsd be. Az ágyban soha ne 
dohányozz. A forrázásos balesteket a forró folyadékok gondos tárolásával, 
óvatos kezelésével kerülheted el. Különösen veszélyes, amikor a szabadban, 
bográcsban főzünk, és körülötte labdázunk. 

� A véletlen balesetek mellett a sérülések másik részét viszont másoknak 
(verekedés, bántalmazás), vagy éppen saját magadnak, szándékosan 
okozhatod. Ebben az életkorban az indulataid eluralkodhatnak rajtad, 
verekedésbe sodorhatnak. Uralkodj indulataidon, ne hagyd, hogy azok 
vezessenek! Keresd a békés megoldásokat. Az okozott és elszenvedett 
sérülések kezelésének költségét neked vagy szüleidnek kell viselnie! Ezek a 
cselekmények könnyen bűncselekménybe torkolnak (garázdaság, testi 
sértés). 

Jusson eszedbe, hogy a felel őtlen magatartás akár mások életét is 
veszélyeztetheti, illetve, hogy önmagad megóvása a szeretteid miatt is 
fontos. 
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12. Tedd változatossá az óráidat! 
 
A felkészítő tematikában különböző anyagok, segédanyagok kerültek 
elhelyezésre, melyek emlékeztetőül szolgálnak és az órákra történő közvetlen 
felkészülést segítik elő. 
A következő történetekkel, gyakorlati megközelítésekkel változatosabbá és 
érdekesebbé teheted a bűnmegelőzési óráidat. 

 
12.1. A szipózás következményei 

A 90-es évek elején történt. Egy tavaszi napon vasúti balesethez  -a bejelentés 
szerint öngyilkossághoz-  riasztottak. Az áldozat alig 15 éves fiú volt. Ezt csak 
személyi igazolványából lehetett megállapítani, mert a robogó vonat darabokra 
tépte, a felismerhetetlenségig összezúzta a fiatal testét. A későbbi vizsgálat 
során sikerült megállapítani, hogy nem öngyilkosság történt. A vasúti pályához 
közeli lakatlan tanyán egy tizenéves fiúkból-lányokból álló csoport szipózott. 
Valamennyien kábult állapotban kerültek, hallucinációik voltak. A fiú fennhangon 
közölte társaival, hogy ő most olyan erős, hogy karjaival a vonatot is képes 
megállítani, lelökni a sínekről. A távolban már hallatszott a robogó vonat zaja. A 
fiú dülöngélve, de nagy elszántsággal indult a sínek felé. Kábult társai közül 
többen egyetértően bólogattak, mások hitetlenkedve csóválták a fejüket, de egy 
sem akadt közülük, aki tiszta fejjel, értelmes szóval meg tudta volna akadályozni 
az értelmetlen kísérletet, tragédiát!   

12.2. Hogyan hat a THC a szervezetre? 
 
A THC-vel végzett kísérletek azt igazolták, hogy ez a vegyület erősen 
pszichoaktív és hatásában közel álla az LSD-hez. A hatása egyénenként 
rendkívül változó. Ez nagymértékben függ az egyén pillanatnyi fizikai és 
idegállapotától és az esetleges és a legális drogoktól (alkohol, dohány, koffein 
stb.) befolyásolt állapotától.  
Általában megváltozik az idő- és térérzékelés, kellemes – a részegséghez 
hasonló – érzet, eufórikus állapot keríti hatalmába a marihuána- és 
hasisfogyasztót.  
A bódulatban lévő ember úgy érzi, mintha semmihez nem lenne köze, ezért 
indokolatlan pozitív érzelmi kitörés, állandó kényszerű nevetés, vihogás jellemzi a 
THC hatása alatt lévőt.  
Ezt később szédülés és hallucinációk, a várt és kívánt élmények álomszerű 
átélése váltják fel. Esetenként előfordulnak a halálfélelemmel járó, pánikszerű 
állapotok, a horrorisztikus élmények átélése, az úgynevezett „bad trip” (rossz 
utazás), amelyek depressziót, rossz közérzetet okoznak a fogyasztónak. Mindez 
azért történik, mert a THC hatóanyag beépül az idegsejtek közti résekbe és 
szabad információáramlást idéz elő az agyban.  
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Az agyat szabályszerűen becsapva hamis, teljesen értelmetlen kapcsolatokat hoz 
létre, minden kontroll nélkül. Az így elszabadult információk fékezőerő nélkül 
áramolhatnak tovább. Zenei impulzusokat színingerként érzékelhet az agy, a 
zenei effektusok bizsergő érzést kelthetnek a lábban, a színeket illatosnak vagy 
dallamosnak érzékeli a drogfogyasztó.  
Az agy, ezért heves működésbe kezd, hogy a „vészfékként” funkcionáló ingerület-
átvitelt szabályozó „hírvivő” anyagokat (mediátorokat) előállítsa. Ezek a 
mediátorok azonban gyakran nem képesek működni a THC ellenében.  
 
Aki hetente akár csak 1-2 marihuánás cigarettát (jointot) is elszív, a THC állandó 
hatása alatt áll és a legváratlanabb pillanatokban – akaratától függetlenül – 
kiszámíthatatlan reakciókra képes. 
 
Képtelen normálisan érzékelni, illetve feldolgozni, amit mondanak neki vagy ami 
körülötte történik. Ennek oka a THC felezési idejével magyarázható. Ez annyit 
jelent, hogy csak 2-3 nap után bomlik el egyetlen marihuánás cigaretta 
hatóanyagának fele. Az ennek megfelelő lebomlási idő után is marad 3-5 %-nyi 
hatóanyag, amely tovább burjánzik a zsírtartalmú szervekben.  
Mindaddig, amíg a THC jelen van az agyban, az információk és jelek felvétele, 
továbbítása és tárolása helytelenül szűrve történik. Így a tapasztalat és 
emlékraktározás is egyre hamisabb képet mutat. A drog elraktározódó hatása 
miatt fennáll az úgynevezett „flash-back”, azaz visszatérő hatás veszélye, amely 
gépjármű vezetése közben végzetes is lehet! 
 
A THC hatására szaporább lesz a pulzus, vérbő a szem, kötőhártyája, kiszárad a 
száj és a torok. Szédülés, hányinger, hányás, erős izzadás, remegés és reszketés 
gyötri a fogyasztót. Mozgása a részegéhez hasonló koordinálatlan mozgás. Az 
állandó egyensúlyzavarok következtében a THC hatása alatt álló ember képtelen 
a mozgását rendezni, egyenesen járni. A tartós fogyasztás nemtörődömséghez 
és teljesítménynélküli életvitelhez vezet, melyhez társul a higiéné elhanyagolása 
is. Hanyatlik az intelligencia, sőt a súlyosabb esetekben mentális és 
viselkedészavar, sőt pszichózis is előfordulhat.  
 
12.3. Idézet egy balesetet okozó fiatalember vallom ásából 
 
„Pénteken éjjel barátnőmmel és haverjaimmal egy diszkóban szórakoztunk. Jól 
éreztük magunkat. Valamennyien elszívtunk egy-egy füves cigit. A hangulat 
iszonyatosan jó volt. Én már néhány hónapja egy-egy Ex-et (Extasy) is el szoktam 
fogyasztani, mert ettől nagyon bírom a bulizást, a pörgést és nem vagyok fáradt. 
Most is „benyomtam” egy „bogyót”. Hajnali 3 felé indultunk haza a barátnőmmel. 
Alig volt forgalom, a BMW-nek a kényelmes 100-120-as tempó meg sem kottyant.  
 
Egyszer csak azt látom a fényszóró fényében, hogy egy hatalmas fa zuhan elém 
az úttestre. Szerencsére jók a fékeim, így időben meg tudtam állni! Kiszálltam, 
hogy megnézzem, mi történt.  
 
Ekkor megdöbbentem, mert sehol nem láttam az úttestre dőlt fát, de még egy 
csenevész gallyat sem! Belém hasított a felismerés: hallucináltam! Ez az Extasy 
hatására máskor is előfordult már, de vezetés közben még soha! Tovább 
indultunk, de ekkor már igyekeztem nagyon az útra koncentrálni.  
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Alig haladtunk néhány kilométert, amikor egy „csőrös” MACK kamion közeledett 
velünk szemben. A fülke tetején lévő reflektorai ugyanúgy villogtak a szemembe, 
mint a diszkóban a fények! Lassítottam és igyekeztem nagyon a vezetésre 
koncentrálni! A kamion ekkor hirtelen átvágott az én sávomba, és iszonyatos 
sebességgel száguldott felém. Nagyon megijedtem és hirtelen jobbra rántottam a 
volánt! A csattanás hirtelen kitisztította az agyamat. 
 
Egy útszéli fának ütközve álltunk meg. A barátnőm lába több helyen eltört, arcát a 
szilánkok szabdalták össze. Én néhány karcolással megúsztam.  
 
A kamion természetesen most sem létezett, csak ismét a hallucináció űzött velem 
kegyetlen tréfát!  

 
Ekkor fogadtam meg igazán komolyan: soha többé drogot!” 

 
„Hej, tegnap éjjel, mikor ereidben whiskey folyt,  
Száguldoztál a csajoddal, aki régóta drogos volt 

Nyomtad a gázt, ami belefért 
És üvöltött az utolsó Rock and Roll. 

De reggelre csak az emléked maradt 
Amiért a harang szól. 

Mondd el, hogy miért?! 
Úgy fáj, hogy elmentél. 

Elszállt a fiú, 
Elszállt a lány 
Olcsó az élet 

De gyors volt a halál 
Elszállt a fiú 

Elszállta lány, úgy fáj…”” 
 

       /Erdélyi András – LOVE  
       Whiskey, drog, száguldás, halál/ 

 
 
12.4. A kábítószer-kutató kutyákról - A kiképzés me nete 
 
A fiatal kutyákat önálló boxokban helyezik el, ahol nincs játszótárs, nincs semmi, 
még egy darab kavics sem, amivel játszani tudnának. Még az ételes és vizes 
edény is rögzítve van, tehát azzal sem lehet „focizni”, játszani.  
A fiatal kutyusok játékigényét, ösztönét használják ki a kiképző bázisokon: a 
kiképző odaad a kutyának egy játékszert, egy bőr labdácskát vagy egy kis 
bőrzacskót, amelybe valódi kábítószert varrnak, például heroint. Természetesen a 
bőr olyan vastag, hogy a kutya nem tudja átharapni, tehát semmilyen 
körülmények között nem fér hozzá a kábítószerhez, csupán a bőr pórusain átsejlő 
szagok adnak számára információt. 
Tehát önfeledten játszik végre a játékszerrel, azonban amikor legjobban 
belemelegedne a játékba, a „lelketlen” kiképző elveszi tőle és elrejti valahova úgy, 
hogy azt a kutya jól lássa. Az ügyes kutyus természetesen azonnal odanyargal és 
máris folytatódik az önfeledt játék.  
Amint megtalálta a játékszert, a gazdi, a kiképző megdicséri, megjutalmazza 
teljesítményéért.  
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A folytatódó játékot a kiképző ismét megszakítja és most már nehezebben 
megtalálható helyre rejti el az oly kedves játékszert. A tehetséges kutya tudatában 
hamarosan rögződik: „- Ez az ilyen szagú valami nagyon jó dolog, mert ezzel 
jókat lehet játszani és ha megtalálom, még jutalmat, esetleg finom falatokat is 
kapok a gazditól.”  
A feladat pedig napról napra nehezebb lesz. A kábítószerrel töltött labdát egyre 
bonyolultabb helyekre (pl. gépkocsiba, más, zavaró szagú csomagok közé, stb.) 
rejtik el, ahonnan az okos kutyák azt szorgalmasan előkeresik.  
 
Természetesen ezt a különleges tudást csak hosszú hetek, hónapok kitartó 
munkájával képes a kutya elsajátítani.  
Ez a munka, pedig teljes összhangot igényel ember és állat – a kiképző és a 
négylábú munkatárs – között.  
A kiképzés végére a kutya megismeri valamennyi klasszikus kábítószer – 
számára jellegzetes – illatát és ettől kezdve képes ezek felkutatására.  
Természetesen a megszerzett tudást naponta karban kell tartani, ezért a szolgálat 
után a kutyavezetők a részükre kiadott, gondosan becsomagolt gyakorló 
kábítószerekkel tartják tréningben a kutyákat.  

 

13. A bűnmegel őzési órákon gyakran feltett kérdések  

13.1.Melyek a dohánytermékek árusításának szabályai ? 
 
Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézményben, valamint egészségügyi intézményben, továbbá 18. életévét be 
nem töltött személynek nem szolgálható ki. Az eladó jogosult arra, hogy – saját 
eljárási jogosultságának igazolását követően – életkorának hitelt érdemlő 
igazolására kérje azt a személyt, aki dohányterméket kíván vásárolni. Az életkor 
megfelelő igazolásának hiányában a dohánytermék kiszolgálását meg kell tagadni 
(1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól).  

Ez a törvény a nemdohányzók védelme érdekében meghatározza a 
dohánytermékek fogyasztásának szabályait, valamint részlegesen korlátozza 
forgalmazásukat. Az Országgyűlés e törvény megalkotásakor egyensúlyt kívánt 
teremteni a passzív dohányosok védelme - különös tekintettel az életkoruk, vagy 
egészségi állapotuk következtében fokozott mértékben veszélyeztetettekre -, 
illetve a dohányzók jogainak tiszteletben tartása között. A törvény elsősorban 
helyileg korlátozza a dohányzást, előírva, hogy csak kijelölt helyeken szabad 
rágyújtani. Korlátozza továbbá, hogy melyek azok a helyszínek, amelyek nem 
jelölhetők ki dohányzóhelynek, előírja a dohányzásra kijelölt helyek 
megválasztásának és jelzésének szabályait, illetve meghatározza azokat a 
helyszíneket, ahol dohányzásra kijelölt hely nélkül is lehet dohányozni. 

E törvény alkalmazásában dohányterméknek minősül a cigaretta, a szivar, a 
szivarka, a pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály 
szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék. 
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13.2. Hány éves kortól lehet szeszesitalt fogyaszta ni szórakozóhelyen? 

Vendéglátó üzletben csak a 18. életévét betöltött személy részére lehet szeszes 
italt kiszolgálni. 
 
Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására 
vonatkozó tilalmat megszegi, vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, közterületen vagy nyilvános 
helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ el. 

 
13.3.  Milyen veszélyes eszközöket nem tarthatok ma gamnál?  
 
Közbiztonságra különösen veszélyes eszköz 

Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, 
forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el. 

A eszközök, amelyek a közbiztonságra különösen veszélyesek: 

• az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúró-hosszúsága vagy 
vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél 
méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt 
vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék 
(különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);  

• a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő 
eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);  

• a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;  
• az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület 

ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki 
(gázspray);  

• az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése 
miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre 
(lőfegyverutánzat);  

• az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen 
állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);  

• az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy 
feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos 
elven működő zárnyitó szerkezetek).  

13.4. Mikor követek el csendháborítást? 
 
Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen 
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el és 
pénzbírsággal sújtható. A túl hangos zenehallgatással akár délelőtt is 
elkövethető. 
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13.5. A kábítószer-fogyasztás büntet őjogi következményeivel kapcsolatos 
kérdések    

 
Melyek a tiltott kábítószerek?   

A kábítószereket többféleképpen lehet csoportosítani. A legfontosabb felosztás a 
legális és az illegális drogok közötti különbségtétel. A legális drogok (alkohol, 
kávé, cigaretta stb.) kivételes korlátozások mellett (gyermek és fiatalkorúak) 
mindenki számára engedélyezett fogyasztásával szemben az illegális drogok 
tiltottak. Ilyen tiltott drogok például a marihuána és a hasis, az LSD, a speed, az 
extasy, a kokain, a heroin. Számos gyógyszer szintén kábítószernek minősülhet, 
ezeket azonban csak orvos írhatja fel. 

Mi az, hogy „csekély” mennyiség ű kábítószer? 
 
A csekély mennyiség fogalmát jogszabály határozza meg az egyes 
kábítószerfajtákra lebontva. Eszerint a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak 
tiszta hatóanyag-tartalma (fű-marihuána esetében pl. a tetrahidro-cannabinol, 
azaz THC-tartalom) nem halad meg egy bizonyos mértéket. Az egyes gyakoribb 
kábítószerek esetén ezek az alábbiak. 
Kábítószer fajtája – a tiszta, 100%-os hatóanyag mennyisége: 

• Cannabis: 6 gramm THC tartalomig,  ami utcai árusításnál kb. 100 gramm 
anyagnak felel meg. (átlagos tisztaság: kb. 6%). 

• Amfetamin: 0,5 gramm = 5 gramm kereskedelmi forgalomban l(átlagos 
tisztaság: 10%) 

• Kokain: 2 gramm = kb. 10 gramm kb. 20% átlagos tisztaság mellett 
• Heroin: 0,6 gramm = kb. 3 gramm kb.18% átlagos tisztaság mellett 

Ezek tehát a „bruttó” mennyiségek, persze teljesen tiszta anyagot soha sem 
árulnak. 
 
Cannabis növény esetén további kisegítő szabály, hogy a mennyiség akkor 
csekély, ha a növényegyedek száma legfeljebb 5 (öt) db, függetlenül azok 
méretétől és potenciáljától. Nem árt, ha tudod, hogy a kábítószer jelentős 
mennyiségűnek számít, ha a benne található tiszta hatóanyag mennyisége az 
adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros 
mértékét meghaladja. A mennyiségnek a büntetési tétel nagysága miatt van 
jelentősége, illetve abból a szempontból, hogy alkalmazható-e az adott esetben 
elterelés.  

Milyen magatartásokat tilt a Büntet ő Törvénykönyv? 

� A kábítószer-fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Bár a 
„fogyasztás” kifejezés 2003. március 1-től kikerült a törvényből, a 
droghasználat továbbra is büntetendő, mert a megszerzés és a tartás 
változatlanul bűncselekmény maradt, mivel gyakorlatilag lehetetlen anélkül 
drogot fogyasztani, hogy azt előtte ne szerezze meg, vagy ne tartsa 
magánál az ember. 

� Az illegális drogokkal kapcsolatos minden magatartás büntetendő. A 
megszerzésen és a tartáson kívül tilos a drogok előállítása, termesztése, 
kínálása, átadása, és az azokkal való kereskedés.  
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A kínálást akár egy egyszerű kérdéssel, az átadást pedig már egy adag 
drog ingyenes továbbadásával is meg lehet valósítani. Ha valaki több 
embernek is ad drogot, akkor az forgalomba hozatalnak számít, ha pedig 
rendszeresen árusítja, akkor kereskedésért fogják felelősségre vonni.  

� Fontos tudni, hogy bizonyos eseteket szigorúbban büntetnek. Ha a drog 
átadása, kínálása, forgalomba hozatala vagy az azzal való kereskedés 
valamilyen „védett helyszínen”, vagy annak közvetlen közelében történik, a 
büntetési tétel jóval magasabb, mint ha máshol követik el a 
bűncselekményt. Védett helyszínnek számítanak az óvodák, általános– és 
középiskolák, a felsőoktatási intézmények, a kollégiumok, a művelődési 
házak, stb. 

� Az is szigorúbban büntetendő, amikor egy nagykorú személy ad drogot egy 
18. évét még be nem töltött fiatalnak. 

� A törvény különbséget tesz „alkalmi fogyasztók” és „kábítószer-függők” 
között, az utóbbiak általában enyhébb büntetésekre számíthatnak. A 
büntetőeljárásban igazságügyi orvosszakértői vizsgálat alapján dől el, hogy 
ki melyik kategóriába tartozik.  

 
Megjegyzés: Az új Btk. 2013. július 1-jén lép életbe, és ennek alapján a 
kábítószer-fogyasztók továbbra is büntethetők. A rájuk vonatkozó büntetési tétel a 
csekély mennyiségű kábítószer megszerzésével azonos. 
 
Újdonság azonban, hogy az a kábítószer-fogyasztó, aki a nyomozó hatóságok 
által folytatott eljárásban érintett, 2 éven belül csak egy alkalommal élhet az 
elterelés lehetőségével. Újdonság az is, hogy a kábítószer-fogyasztó részletes 
beismerő vallomás megtétele esetén a büntetés korlátlan enyhítésére számíthat.  
 
Az új Büntető Törvénykönyv ugyanakkor megszünteti a kábítószerfüggőkre 
vonatkozó speciális (enyhébb) szabályokat, de a bíróság a büntetés kiszabása 
során értékelheti a terhelt szenvedélybetegségét.  

A kereskedők büntetése továbbra is súlyos, akár életfogytiglan lehet. Az 
eddigiekhez képest új szabály az is, hogy büntethető lesz az, aki a fiatalokat 
kábítószer fogyasztására rábírni törekszik. Ezt – egyéb magatartások mellett – 
önálló tényállásban, kóros szenvedélykeltésként szankcionálja az új Btk. és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. 

Mi az elterelés?  

2003. július 1-től, az új Büntetőeljárási törvény hatályba lépésétől az elterelésre a 
„vádemelés elhalasztása” nevű jogintézmény keretei között kerül sor. Ez azt 
jelenti, hogy a rendőrség lefolytatja a nyomozást, majd átadja az ügyet az 
ügyészségnek, ahol, ha az elterelés feltételei adottak (tehát a bűncselekmény 
olyan, hogy lehet elterelést alkalmazni, és az elkövető is vállalja a kezelést vagy a 
felvilágosító-megelőző tanfolyam elvégzését), egy évre elhalasztják a vádemelést.  

Ez alatt az idő alatt kell a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos folyamatos 
kezelésen való részvételt. Ha az igazolást az egy év eltelte előtt benyújtják, az 
ügyészségnek azonnal meg kell szüntetnie az eljárást. Ha valakit elfog a 
rendőrség, akkor célszerű a kezelést minél hamarabb elkezdenie, nem kell 
feltétlenül megvárni a hivatalos ügyészi határozatot, mivel az addig elvégzett 
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időtartamot is figyelembe kell venni. Sőt, ha az ügyészi szakig már netán 
teljesítette valaki a féléves elterelést, akkor vádelhalasztás helyett az eljárást meg 
kell szüntetni. 

Arról, hogy az elterelést hol kell elvégezni, illetve milyen intézményben lehet részt 
venni az elterelést megelőző állapotfelmérésen (azon a vizsgálaton, mely eldönti, 
hogy milyen típusú kezelésre kell mennie a gyanúsítottnak), az a hatóság köteles 
tájékoztatást adni, amely döntött az elterelés lehetőségéről (ügyészség vagy 
bíróság).  

Ha a gyanúsított nem vállalja az elterelő kezelést, vagy vállalta, de nem tudja 
okirattal igazolni a hat hónap folyamatos teljesítését, akkor vádat emelnek ellene. 
Ebben az esetben a bíróság büntetést szab ki vagy intézkedést hoz. 

Sikeres elterelés esetén mi a kábítószer-fogyasztás  következménye? 

Vádemelés elhalasztása:  az ügyész a vádemelést egytől két évig terjedő 
időszakra elhalaszthatja. Erre az időszakra elrendelhetik pártfogó felügyeletedet, 
és magatartási szabályokat írhatnak elő. Ha ez alatt az idő alatt nem követsz el 
újabb bűncselekményt, az eljárást megszüntetik, ha elkövetsz, vagy megszeged a 
magatartási szabályokat, vádat emelnek ellened. 

Próbára bocsátás:  a bíróság megállapítja, hogy elkövetted a bűncselekményt, 
de nem szabnak ki büntetést. A próbaidőre pártfogó felügyelet rendelhető el (ez 
fiatalkorúak esetében kötelező), és magatartási szabályokat állapítanak meg. Ha 
a próba alatt újabb bűncselekményt követsz el, kiszabják a büntetést. Ha nem ez 
az első ügyed, nem kizárt, hogy megint megúszod egy intézkedéssel, de nagyobb 
az esélyed, arra, hogy büntetést fognak rád kiszabni. 

Mit tehetnek a rend őrök intézkedésük során?   

A rendőrnek joga van igazoltatni, gyanús viselkedés esetén bárkinek ruházatát, 
csomagját, autóját, átvizsgálni. Ha drogot, vagy akár csak egy használt pipát vagy 
fecskendőt találtak nálad, akkor előállíthatnak, és büntetőeljárást indíthatnak 
ellened, és ettől kezdve gyanúsított vagy. Számíthatsz arra, hogy otthon 
házkutatást fognak tartani. Köteles vagy szakértői vizsgálatnak alávetned magad, 
ez vizelet- és/vagy vérvizsgálatot jelent. (Az alkalomszerűen használt anyag 
gyorsabban kiürül a szervezetedből, a rendszeres drogozás tovább hagy nyomot.)  

A THC egy-két hétig is árulkodik, sőt ha hirtelen fogyni kezdesz, a zsírsejtekben 
megbúvó THC molekulák ismét megjelennek a vizeletedben. Az amfetamin-
származékok 2-5 napig kimutathatók, az ópiátok 2-3 napig. 
Ha nem gyanúsított vagy, csak tanú, akkor nem vagy köteles felelni az olyan 
kérdésekre, amelyekre válaszolván magadat, vagy hozzátartozódat vádolnád 
bűncselekmény elkövetésével.  
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Büntetik-e a drogos vezetést?   
 
Ha drog hatása alatt vezetsz, a kábítószerrel visszaélésen kívül egy másik 
bűncselekményt („járművezetés bódult állapotban vétsége”) is elkövetsz. Ebben 
az esetben a rendőr akkor is kötelezhet vér-/vizeletvizsgálatra, ha ennek gyanúja 
a közúti ellenőrzés során felmerült. 
 
Van-e feljelentési kötelezettség?   
 
Sokan gondolják, ha orvost vagy mentőt hívnak, akkor a rendőrség is értesülni fog 
a dologról. Az orvosoknak nem kell értesíteniük a rendőrséget, sőt köti őket az 
orvosi titoktartás. Életveszélyes állapot esetén mindenképpen mentőt kell hívni, 
hiszen társad élete fontosabb, mint a félelem a rendőröktől. A pedagógusnak, 
szülőnek, barátnak sincs feljelentési kötelezettsége. Súlyos (nyolc napon túl 
gyógyuló) sérülésnél, ha egészségügyi ellátás során felmerül a szándékos vagy 
gondatlan sérülés okozása a mentőszolgálat vagy a kórház köteles az illetékes 
rendőri szervnek az estet jelezni.  
 
Mit jelent a t űcsere program? 
 
A tűcsere programok célja, hogy az intravénás droghasználók számára streril 
tűket és fecskendőket biztosítanak, miközben lehetőség szerint a már használt 
injekciós felszerelés begyűjtésére is sor kerül. A program az intravénás 
droghasználók közötti HIV fertőzés megelőzésének elsődleges eszköze. 
 
Mit jelent a metadon program? 

 
Az ópiátfüggők orvosi indikáció alapján kapnak metadont, ami szintetikus ópiát 
származék. A metadon elsősorban a mű-receptoron kötődik, mint a heroin, ezzel 
kiváltja a heroin hatásait, annak eufórizáló és kábító hatásai nélkül. Így a metadon 
kezelésben részesülő kliens ugyan olyan életvitelre lesz képes, mint bárki más.  
 
A terápia az ártalomcsökkentő program része. El kell fogadni azt a tényt, hogy a 
szenvedélybetegek bizonyos része átmenetileg, vagy hosszabb távon nem képes 
szer (ópiátszármazékok) nélkül élni - ezeknek a személyeknek jelent tartós 
segítséget a metadon terápia. 
 
A kezelés célja a különböző formában létező ópiátokat (heroin, máktea) fogyasztó 
szenvedélybetegek elvonási tüneteinek a csökkentése, illetve a kábítószerről való 
leszoktatás eredményességének a növelése. A jelentősége abban rejlik, hogy a 
szigorúan ellenőrzött adagolás, azaz a hatóanyagok ismeretében beállítható egy 
olyan optimális szint, ami megszünteti az elvonási tüneteket, így határozottabbá 
válhat a drogról való leszoktatás pozitív kimenetele. E kezelés nélkül testi 
függőség esetén a beteg akár bele is halhat a „szer” hiányába. 

A Metadon-kezelésnek két fajtája van. Egyik a Metadon detoxikáció: itt első 
lépésként a klienst átállítják a Metadon szedésére, majd a beállított és ellenőrzött 
mennyiség mértékét – ideális esetben 10 nap alatt –, maximálisan hat hónapon 
belül fokozatosan a nulláig csökkentik.  
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A másik a hosszú távú szubsztitúciós Metadon-kezelés, melyet azoknál 
alkalmaznak, akiknél teljes absztinencia, azaz a teljes leszoktatás 
valószínűsíthetően nem érhető el. 

A terápia feltételei között említhető az előzetes állapotfelmérés; a kezelést 
megelőzően kórházi vagy bármely más szakmai kezelő intézmény által kiállított 
elismervény minimum háromszori leállási kísérletről; ópiátra vonatkozó pozitív 
vizeletteszt; szükségszerűen egyéb belgyógyászati vizsgálatok; a 18. életév 
betöltése, valamint az önkéntesség és a belső motiváció. 

A kliensek kezébe nem kerülhet a Metadon. Az érintettek oldott formában kapják 
azt meg, s az ambulancián kell elfogyasztaniuk, miután személyazonosításuk 
fényképes okirattal megtörtént. A programból való kizárást eredményez az 
egymás utáni két, a kábítószer fogyasztására utaló pozitív vizeletteszt, illetve az 
agresszív viselkedés, a szabályok be nem tartása.  

 

14. Mellékletek 
 

14.1.Válogatás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend őr-főkapitányság 
Bűnmegel őzési Osztálya által készített ELBIR hírlevelekb ől 

 
Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya 2005. évtől kezdve folyamatosan havi 
rendszerességgel készíti és Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs 
rendszerén (ELBIR) keresztül az ország általános és középiskoláiba jutatja el 
Oktatási, valamint polgármesteri hivatalokon keresztül Lakossági hírleveleit. 
 
Ezekekből az anyagokból készült válogatás az iskola rendőre részére szükséges 
ismeretekhez igazodva. 

 
  

14.1.1. Zsarolás az iskolában (2008. május) 
 
A Btk. 323.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b. pontja szerint minősülő 
élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel elkövetett 
zsarolás bűntett kísérletének gyanúja miatt K.Z. azért tett feljelentést ismeretlen 
tettesek ellen, mert 2008. március 12-én 08.00 óra körüli időben a helyi általános 
iskolában K.V. nevezetű 9 éves gyermekét ismeretlen személyek  -feltehetően az 
iskola tanulói, akiknek a sértett gyermek csak a keresztnevét tudja-   felszólították 
arra, hogy havonta vigyen és adjon át nekik 20.000.- Ft-ot, ellenkező esetben 
elvágják a torkát.  
 
A zsarolás nagyon súlyos bűncselekmény. Célja a jogtalan haszonszerzés és 
nem szükséges, hogy az elkövető saját érdekében kényszerítsen valakit valamire, 
azt más személy megbízásából is megteheti. 
 
 
 



 70

Btk. 323.§ 
(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal, vagy fenyegetéssel 

arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel 
kárt okoz, bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
zsarolást 
a) bűnszövetségben, 
b) élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos 

fenyegetéssel követik el. 
 
Vegyük a legegyszerűbb példát. Az iskolában egy vagy több erős, vagány fiú 
odamegy egy általában gyengébb, csendesebb iskolatársukhoz és arra kérik, 
hogy adjon nekik 500.- Ft-ot. A kiszemelt áldozat közli, hogy nincs pénze, erre a 
fiúk megfenyegetik, hogy ha másnapra nem hozza a pénzt, akkor nagyon 
megjárja, mert a „kezébe adják a fülét”. A sértett persze megijed, hiszen tudja, 
hogy ők az iskola rémei. Otthon nem meri megmondani mi történt, de pénzt sem 
tud szerezni. 
Másnap igyekszik kerülni a találkozást, de megkeresik és kérik a pénzt. Ő nem 
tud adni, ezért újra megfenyegetik, hogy megverik, rosszabb esetben kap egy 
pofont is. Ettől végképp megijed és másnapra megszerzi a pénzt, még úgy is, ha 
el kell lopnia otthonról és átadja. Szerencsésebb esetben a zsarolók 
megelégszenek ennyivel, de ha elvetemültebbek, akkor tovább folytatódhat a 
zsarolás, míg a sértett otthon el nem mondja, vagy észre nem veszik a pénz 
eltűnését és a szülők megteszik a feljelentést a rendőrségen. 
 
A zsarolás nemcsak pénzre vonatkozhat, hanem ruhára, cipőre, tízóraira és bármi 
másra, értéktől függetlenül. 
 
Kimeríti a zsarolás fogalmát az is, ha elkövettél egy komolyabb megítélésű iskolai 
csínyt, esetleg kisebb bűncselekményt és az erről tudomással bíró megfenyeget, 
hogyha nem adsz át részére valamilyen értéket, akkor elmondja az igazgatónak, 
esetleg a rendőrségnek. 
 
A napokban hallhattuk a legújabb sajnálatos hírt, miszerint fiatalkorú elkövetők 
400.000.- Ft-tal zsaroltak meg egy iskolatársukat, aki a pénzt otthonról lopta el. Az 
elkövetők a nagy összeget azonnal játékgépezésre fordították. Mivel fiatalkorúak 
voltak az elkövetők, a rendőrség a bejelentést követően őrizetbe vette őket. 
 
Ezért, ha hasonló szituációba keveredsz, ahelyett, hogy eleget tennél a zsaroló 
követelésének mindig kérj segítséget a szüleidtől, vagy az osztályfőnöködtől 
abban, hogy az elkövető ellen megtegyétek a rendőrségi feljelentést és 
megkaphassa tette méltó büntetését. 
 
 
14.1.2. Kényszerítés (2008. március) 
 
A szabadság, mint alapvető emberi jog büntetőjogi védelmet igényel. Ezért 
szükséges minden olyan magatartást bűncselekménnyé nyilvánítani, mely 
erőszakkal vagy fenyegetéssel valakit cselekvési szabadságában korlátoz. 
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Biztosan van köztetek, olyan aki kollégiumban lakik. Gyakran előfordul ezeken a 
helyeken, hogy a nagyobb, idősebb kollégisták  -tizenegyedikes, vagy 
tizenkettedikes tanulók-  arra „kérik„ a kisebb tanulókat, hogy készítsék el 
helyettük a leckét, ágyazzanak meg nekik, vigyenek nekik ennivalót, takarítsák ki 
a szobát, csináljanak fekvőtámaszt és ehhez hasonlókat. Persze ezeket a 
„szolgáltatásokat” ingyen veszik igénybe, és nem éppen barátságosan kérik meg 
ezekre a kisebbeket, esetleg „bátorításként” egy-két füles is elcsattan. 
Nincsenek tisztában azzal, hogy ez bűncselekmény, és komoly büntetésre lehet 
érte számítani. 
 
Btk. 174. §  
(1) Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, 

ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben 
más bűncselekmény nem valósul meg, büntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Személyi szabadság megsértése 
Btk. 175. §  
(1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, büntettet követ el, és három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

 a/ aljas indokból vagy célból 
 b/ hivatalos eljárás színlelésével 
 c/ a sértett sanyargatásával 
 d/ jelentős érdeksérelmet okozva 
 e/ a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. 

 
Az embernek természetes joga a cselekvési szabadság: a mozgás, a 
helyzetváltoztatás, a tartózkodási hely megválasztásának szabadsága. Aki valakit 
ebben jogellenesen korlátoz, ettől megfoszt, sérti ezt a jogot ezért büntetőjogilag 
felelősségre vonható.  
Ide tartozik a sértett valamely meghatározott helyen való visszatartása, a 
tartózkodási helyének elhagyására való kényszerítése, lefogása, lekötözése, 
helybemaradásra, mozgásra vagy helyváltoztatásra való kényszerítése, a 
helyiségben tartózkodóra az ajtó rázárása, karolva tartása, rokkant személytől a 
mankó, bot elvétele, valamely helyiség elhagyására szolgáló létra, kötél, palló 
elvétele, a fürdő személy ruhaneműitől való megfosztása, a helyváltoztatásban 
egyéb módon való akadályozása. 
 
Például: 
• ha úgy akadályozol meg valakit a mozgásban, hogy gépkocsija elé, illetve 

mögé állsz,  
• ha az osztálytársaidat szándékosan bezározd pl. a szertárba, WC-be, 

osztályterembe és nem engeded ki onnan, 
• ha valakit karjánál, vállánál rángatva akarsz arra késztetni, hogy elmenjen 

veled valahová,  
• ha a diszkóból autóval hazafelé menet felvett fiúnak, lánynak a kocsi 

megállítására történő felszólításának nem engedelmeskedsz,  
• ha úgy akarsz megismerkedni egy kerékpárral közlekedő lánnyal vagy fiúval, 

hogy akarata ellenére megállítod és így feltartóztatod.  
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A személyi szabadság korlátozásának időtartama a bűncselekmény 
megvalósulásának szempontjából közömbös, az tehát bármilyen rövid időtartamú 
is lehet.   
 
Pl: Néhány évvel ezelőtt, Miskolcon az egyik szakképző iskolában, egy 16 éves 
fiút tanulótársai (16-17 évesek) derékig kilógattak egy második emeleti tanterem 
ablakán és így néhány percre megfosztották személyi szabadságától. A történtek 
után a két fiú is megrémült, mert rájöttek, hogy akár súlyos baleset okozói is 
lehettek volna. Természetesen a büntetőeljárás megindult az elkövetők ellen. 
 
 
14.1.3. Gépkocsi feltörések fiatalkorban (2008. már cius) 
       
Fiatalkorú elkövető csavarhúzó segítségével feltört egy személygépkocsit, a 
kormányzárat eltörte, a gyújtáskapcsoló vezetékeit rövidre zárva beindította és a 
városban kocsikázott, amíg ki nem fogyott a benzin, majd az autót magára hagyta 
egy parkolóban. 
 
Btk. 327. §  
(1) Aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul 
használja, vagy az így elvett illetve rábízott ilyen járművet használja jogtalanul, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  
 

Különösen a fiúk mutatnak nagy érdeklődést a járművek iránt (gépkocsik, kis- és 
nagymotorok, kerékpárok). Sokakban ellenállhatatlan vágy munkál, hogy 
autózhasson egyet, és ilyenkor törnek fel gépkocsikat egy kis kocsikázás 
kedvéért, majd amikor elfogyott a benzin, sorsára hagyják az autót. (Ezt nevezi a 
törvény jármű önkényes elvételének). Ez önmagában is bűncselekmény, de nem 
ritkán tragédia is történik a vezetési gyakorlatlanság miatt.    
 
Persze többnyire nem az autózás miatt törnek fel gépkocsikat, hanem az 
utastérben található különböző tárgyak (táskák, ruhaneműk, napszemüveg, 
autósmagnók, hangszórók) megszerzése miatt.  
Divat az utóbbi években a nyugati gépkocsik emblémáinak lefeszítése is. Itt meg 
kell jegyezni azt, hogy ha az amatőr embléma feszegető úgy veszi le az 
emblémát, hogy közben össze-vissza karcolja a metálfényezést, a gépkocsi 
tulajdonosa a szülőket beperelheti a karcolással okozott kár megtérítésére, ami 
jóval magasabb, mint az embléma értéke. 
 
Fel kell hívnunk a figyelmeteket arra, hogy nemcsak az követi el a 
bűncselekményt, aki feltör egy gépkocsit, hanem az vagy azok a társak is, akik 
ebben segítséget nyújtanak neki, (az ötletet vagy a megbízást adja, figyel az 
utcasarkon, hogy nem jön-e arra valaki, az eszközt biztosítja a cselekményhez, 
de maga nem vesz részt benne tevőlegesen, elrejti a lopott cuccot). Őket nevezi a 
törvény társtettesnek, bűnsegédnek, felbujtónak és ugyanolyan büntetésben 
részesülnek, mint a tettes. Ezek a jellemzők minden bűncselekmény esetében 
érvényesek!  
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14.1.4. A biztonságos internetezés szabályai (2008.  november) 
 
Gyermekeink, fiataljaink manapság profi módon űzik a számítógéppel kapcsolatos 
mindennemű programozást, adatfeldolgozást, másolást. Az Internet révén 
eljuthatnak nagyon sok programhoz, különböző cégek magánszemélyek 
weblapjaihoz. Azonban nagyon fontos odafigyelni arra, hogy milyen adatokat, 
műveleteket „veszünk le” ezekről a lapokról. 
 
Szerzői vagy szomszédos jogot sért  az akinek a számítógépén a programok 
nem „jogtiszták”. A multimédiás eszközöket egy barát CD-jéről lemásolja, újra írja, 
nem a boltban megvásárolt programot használja és azt továbbadja, vagy 
értékesíti. 
 
A számítógépes csalás olyan külső beavatkozást jelent, amelynek során a 
számítógépes adatfeldolgozás programjában eredetileg nem szereplő utasítást ad 
az elkövető a számítógépnek, melynek hatására az adatfeldolgozó program 
működése megváltozik. 
 
A kor előrehaladtával, a számítástechnika rohamos fejlődésének hatására 
számítógéppel, számítástechnikával kapcsolatos bűncselekményt nagyon 
könnyen elkövethetnek bárki ellen. 
Erre való tekintettel szedtük egy csokorba azokat a fő szabályokat, melyeket az 
Interneten történő böngészés közben feltétlenül be kell tartani: 
 
Általános szabályok 

� Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg (csak e-mail címet, 
vagy csak mobiltelefonszámot).  

� Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj a különböző oldalakra 
történő bejelentkezéskor. 

� Ne használj olyan regisztrációs nevet, ami a valós neveddel megegyezik, 
vagy hasonlít hozzá. 

� Internet kávézóban, vagy wifi pontról lehetőleg ne intézz személyes 
ügyeket, ha teheted, a leveleidet se Internet kávézóban olvasd el. 

� Csengőhang vagy más egyéb tartalom letöltése előtt kérdezd meg 
szüleidet, tanáraidat, hogy a számítógéped rendelkezik-e megfelelő 
védelemmel a káros programok ellen. 

� Film és zene letöltése előtt lehetőleg kérd ki szüleid és tanáraid 
véleményét, hogy az oldal, ahonnan le akarsz tölteni, nem tartalmaz-e 
illegális filmeket és zenéket. 

� Kerüld az internetes fizetést, ha mégis szükséges, akkor kérj segítséget a 
szüleidtől, tanáraidtól! 

� Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az Interneten olvasol, bátran beszéld 
meg a szüleiddel, tanáraiddal a tapasztalataidat!  

 
Chatelés 

� Ha valaki durván beszél veled, erőszakoskodik, fenyeget, zárd be azonnal 
a beszélgetést, ne menj bele semmilyen vitába! 

� Ne hagyd a számítógépedet őrizetlenül, amikor nyilvános chatre vagy 
bejelentkezve! 

� Személyes kérdésekre lehetőleg ne válaszolj! 
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� Elérhetőségedet (telefonszámot, lakcímet, stb.) soha ne add meg 
idegennek, találkozót, randit csak akkor egyeztess, ha szüleid, tanáraid is 
tudnak róla, és    valaki el tud kísérni! 

� Soha ne engedd, hogy zsaroljanak, ne hidd el, hogy csak akkor vagy 
igazán bátor, ha megteszed, amire az idegen kér (pl. fénykép küldése 
magadról, elérhetőséged megadása, stb.)! 

� Ha egy ismerőssel beszélgetsz, de gyanús lesz, hogy esetleg más 
használja a nevét, akkor győződj meg róla, hogy valóban az ismerősöd-e. 
Tegyél fel olyan kérdést, amire csak ketten tudjátok a választ. Ha kiderül, 
hogy nem az ismerősöd, hanem a nevével visszaél valaki, akkor azonnal 
hívd fel az ismerősöd figyelmét a visszaélésre. 

� Valaki ismerősödre hivatkozva hív meg egy bulira, vagy randira, 
mindenképpen kérdezd meg az említett ismerősödet, hogy valóban 
megkérte-e erre.  

� Bankkártyád számát, jelszavadat soha ne add meg senkinek.  
� Ne feledd: a rendőrség munkatársai soha nem keresnek chaten! 

 
Regisztrálás 

� Mielőtt regisztrálsz bármilyen oldalon, lehetőleg előtte egyeztess 
szüleiddel, tanáraiddal és csak a feltétlenül szükséges mezőket töltsd ki! 

� Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg (sorrend: semmit, ha mégis 
muszáj, akkor csak e-mail címet, mobiltelefonszámot, vezetékes 
telefonszámot, lakcímet)!  

 
E-mailezés 

� Az ismeretlen feladótól érkező levelet soha ne nyisd meg, nyugodtan töröld 
ki! 

� A bankoktól kapott levelekre ne válaszolj, ha kérnek adatokat, ne add meg, 
inkább személyesen intézd el a bankodnál levélben se add meg 
elérhetőségeidet!  

 
Társasági oldalak használata 

� Ne tegyél fel magadról figyelemfelhívó, kihívó képet csak valódi 
ismerősöket jelölj meg; lehetőleg ne jelölj meg olyanokat, akiket csak 
látásból vagy chatről ismersz! 

� Az elérhetőségeknél a lehető legkevesebb személyes információt add 
meg! Személyes, veszélyes, vagy törvénysértő tartalmat ne tegyél közzé! 

 
Internetes fizetés, netbank 

� Mindig győződj meg arról, hogy a netbankos vagy fizetős oldal valódi-e, és 
valóban az a cég az üzemeltetője, akinek fizetni, utalni akarsz! 

� A jelszót, ellenőrzőszót soha ne áruld el másnak, és lehetőleg ne a 
tárcádban, mobiltelefonodon vagy a táskádban őrizd! 

� A bankszámlaszámodat, kártyaszámodat soha ne add meg olyan mezőbe, 
ahol ezt nem kérik (nincs csillaggal jelölve) ne feledd: az Interneten a 
bankok soha nem kérik a számlaszámodat és jelszavadat, személyes 
adataidat! 
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14.1.5. A nyári szünet veszélyei (2008. június) 
 

Hamarosan itt a nyári szünidő ideje, a gondtalan, felhőtlen pihenés, szórakozás, a 
nyaralás időszaka. 
A tanév végén évek óta kiadjuk figyelmeztetéseinket a szünidő veszélyeivel 
kapcsolatban. Most is, mint eddig minden évben felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ilyenkor talán még több veszély leselkedik a diákokra, még több dologra kell 
odafigyelni annak érdekében, hogy ne érje őket baleset, ne váljanak 
bűncselekmények sértettjeivé. 
 
Kedves diákok! Fogadjátok meg biztonsági szabályainkat annak érdekében, hogy 
szeptemberben, az új tanév kezdetekor mindenkivel épen, egészségesen, 
vidáman és kipihenten találkozhassatok. 

• A szüleid mindig tudják, hogy hol vagy, merre, kivel jársz. 
• Csak oda szabad menni, ahová elengedtek. 
• Mindig meg kell mondani, felírni, hogy hová mész. 
• Meg kell előzni a bajt és vigyázni kell társaidra, barátaidra is. 
• Sötétedésre lehetőleg otthon kell lenni, ha mégsem, akkor mindenképpen 

társasággal legyetek. 
• Elhagyott helyen, építkezéseken nem szabad játszani. 
• Felügyelet nélkül mély vízben nem szabad tartózkodni, akkor is csak a 

kijelölt helyen. 
• Felhevült testtel, teli gyomorral, vízbe menni TILOS! Különösen 

veszélyesek a bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-
különbség miatt. Ne ugorjunk fejest ismeretlen medrű vízbe! 

• Ha veszélyhelyzetbe kerülsz jól figyelj meg minden apró részletet, hogy 
később el tudd mondani a történteket a szüleidnek, a rendőrnek. 

• Akkor vagy biztonságban, ha tudod, kinek telefonálj, kitől kérj, vagy 
kérhetsz segítséget veszély esetén. Ezért szükséges tudni címeket, 
telefonszámokat, ahol a szüleid elérhetők, valamint olyan felnőtt nevét, 
címét, aki segíthet. 

• Tudnod kell, hogy 18 éven aluli személyek alkoholt nem fogyaszthatnak, 
nem dohányozhatnak, azokat a kereskedelmi egységek nem adhatják el 
nekik. 

• Ismerned kell a segélyhívó telefonszámokat. Tudnod kell, hogy  
 a mentőket  a 104, 
 a tűzoltókat   a 105 
 a rendőrséget a 107-es telefonszámokon érheted el. 
 Az általános segélyhívó száma a 112. 

• Segélyhívás esetén mindenképpen közölnöd kell a neved, címed, 
telefonszámod, ahonnan telefonász. El kell mondanod, hogy hol és mi 
történt, a helyszín pontos leírásával. Tudatnod kell, hogy van-e sérült, hol 
sérült meg, vérzik-e valamilye (feje, orra, füle, lába, stb.) és ha nagyon 
ügyes vagy, akkor talán azt is meg tudod állapítani, hogy milyen sérülést 
szenvedett. Meg kell kérdezned, hogy mit tegyél, amíg a segítség a 
helyszínre ér. 

 
A közlekedési szabályok betartása is nagyon fontos: 

• Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest szélén, lehetőleg 
a forgalommal szemben közlekedj! 
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• Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve ruházatodon 
fényvisszaverő anyagot! 

• Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még akkor sem, ha a 
labda után szaladnál! 

• Kerékpárral kerékpárúton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon, 
ahol ilyen nincs a leállósávon vagy -ha kerékpározásra alkalmas- az 
útpadkán, ahol ez sincs, szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni. 

• A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között előre fehér vagy 
kadmium-sárga, hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 
m távolságról látható helyzetjelző lámpával kell kivilágítani. 

• A kerékpárt hajtó személynek lakott területen kívül 2007. június 01-től 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

 
 
14.1.6. Vigyázzunk gyermekeinkre! (2009. február) 

 
Az utóbbi évekre visszatekintve elmondható, hogy megyénkben, átlagban 320 
gyermekkorú (14 éven aluli) vált valamilyen bűncselekmény áldozatává.  
A gyermekkorú sértettekről általánosan elmondható, hogy az elkövetővel szemben 
mind fizikailag, mind pszichikailag kiszolgáltatott helyzetben vannak, amihez társul 
az életkorukból adódó könnyelműség, meggondolatlanság is. 
 

A fentiekből adódóan ez a korosztály nagyobb arányban válhat erőszakos 
bűncselekmények (rablás, zsarolás, testi sértés) szenvedő alanyává.  

Az erőszakos bűncselekmények áldozatait gyakran közvetlenül éri a támadás, 
fizikai kontaktusba kerülnek az elkövetővel, így nagyobb megrázkódtatás éri őket, 
ezt sok esetben nehezen tudják feldolgozni.  
 
A vagyon elleni b űncselekmények  sértetteire jellemző, hogy értékeik iránt nem 
éreznek felelősséget, azokat többszöri figyelmeztetés ellenére is őrizetlenül 
hagyják, ismeretlen személyekben túlzottan megbíznak, az elkért értékeket szó 
nélkül átadják várva, hogy azt visszakapják.    
 

A családon belül er őszak  áldozatai esetében magas a látencia. Ezekben a 
bűncselekményekben érdektelen tanú ritkán szerepel, ha igen, akkor is inkább 
csak közvetett minőségben. Mindezen okok miatt a nyomozás, illetve a vizsgálat 
eléggé nehézkes. Amennyiben erőszak éri a kiskorút, félve a megtorlástól nem 
mer szólni a másik szülőnek sem. 
Jellemző elkövetési mód a kiskorúak bűncselekmény elkövetésére való rábírása, 
főleg a vagyon elleni jogsértések tekintetében.  

 

A testi sértés  vonatkozásában legáltalánosabb a súlyos minősítésű, melynek 
elkövetése családon belüli veszekedés során, illetve a gyermekek közötti vélt 
vagy valós sérelmet követő megtorláskor valósul meg.  

 

A napjainkban jellemz ő divatirányzatok  között beszélnünk kell az úgynevezett 
„pláza jelenségről”.  
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Az iskolai órák után, hétvégén, tanítási szünetekben a tanulók nagyszámban 
jelennek meg a nagyvárosokban felépülő bevásárló-, szórakoztatóközpontokban. 
A plázák napjainkra csoportképző helyekké váltak. Nem annyira a vásárlás 
vonzza őket, inkább csak a közös együttlét, nézelődés, étkezés, mozizás. 
Hozzátartozik mindennapjaikhoz ez a tevékenység, melyet akár céltalan 
szabadidő eltöltésnek is nevezhetnénk. A „céltalan” jellegéből fakadóan sokszor 
figyelmetlenek, elővigyázatlanok értékeikkel szemben, így gyakran válnak vagyon 
elleni törvénysértések sértetteivé. A plázák szórakoztató részlegeiben található 
játéktermek, videó játékok is csábítják a fiatalokat.  
 
A modern kor másik, fiatalok által is egyre többet használt vívmánya az Internet.  
Egyre több otthonban hozzáférhető, azonban a világhálón megjelenő, sokszor 
ellenőrizetlen, téves információ károsan befolyásolhatja gyermekeink világnézetét, 
magatartását.  
 
E korosztály tagjai tehát könnyen válnak bűncselekmények áldozatává. 
Veszélyeztetettségüket növeli az a tény is, ami egyébként tendencia a fejlett 
világban, hogy a gyerekek egyre alacsonyabb kortól élnek felügyelet nélküli életet. 
Ennek következményeként áldozattá válásuk veszélye jelentősen megnőtt.  

Az okok között előkelő helyen szerepel a tájékozatlanság, a veszélyhelyzetek fel 
nem ismerése. Kellő odafigyeléssel ezek elkerülhetők. Fogadják meg néhány 
tanácsunkat, melyek hozzájárulhatnak a sértetté válás megelőzéséhez:  
 

• Értékeikkel (mobiltelefon, ékszer, stb.) ne hivalkodjanak, azt ne adják oda 
idegennek! 

• A táskájukat szórakozóhelyen, plázában ne hagyják őrizetlenül, mert 
könnyen lába kelhet!    

• Forgalmas utcán, üzletben, tömegközlekedési eszközön irataikat, 
pénztárcájukat tárolják biztonságos helyen (belső zsebben, táska, hátizsák 
belső rekeszeiben)!   

• Idegenekben ne bízzanak meg minden fenntartás nélkül, velük ne menjenek 
el, ne üljenek be autójukba! 

• Tartsák be a biztonságos internetezés szabályait, ne adják meg 
idegeneknek nevüket, lakcímüket, egyéb személyes adataikat! 

• Szórakozás során ne fogyasszanak alkoholt, mert ittas állapotban sokkal 
könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává! 

• Ne próbáljanak ki kábítószereket, mivel hatásuk kiszámíthatatlan, akár 
halált is okozhat!   

• Késői órában lehetőleg csoportosan közlekedjenek, kerüljék az elhagyatott, 
sötét helyeket! 

• Támadás esetén tartsák azt szem előtt, hogy testi épségük, egészségük 
fontosabb, mint értéktárgyaik elvesztése! 

• Veszélyhelyzetben kérjenek segítséget felnőttektől, próbálják megjegyezni 
támadójuk kinézetét! 

• Segítsenek társainknak a konfliktusok erőszakmentes megoldásában. Az 
erőszak egyszerre teszi tönkre az áldozatot egészségében, testi sértés 
elkövetőjét szabadságában és egzisztenciájában. 
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14.1.7. Az iskolai er őszak (2009. október) 
 

Az elmúlt években nem egyszer alakult ki konfliktushelyzet a közoktatási 
intézményekben amiatt, hogy a területére belépő szülők és más rokonok 
megzavarták az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet. A téma 
aktualitását az adja, hogy megyénkben a bíróság letöltendő szabadságvesztésre 
ítélt egy tanárt bántalmazó szülőt. 
 
„Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt indult eljárás E.Cs. alsózsolcai lakos ellen, mert 2009. október 22-én kb. 
11.30 óra körüli időben az Alsózsolca, Benedek Elek Általános Iskola előtti 
területen vélt sérelme miatt szidalmazta, majd tettleg bántalmazta az iskola egyik 
tanárnőjét. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett. 

A gyanúsított egy alkalommal volt büntetve, illetve a bűncselekmény 
elkövetésének idején is büntetőeljárás alatt állt, ezért a bíróság 1 év 6 hónap 
letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.” 

 
A nevelési-oktatási intézményekben ma már a nevelőtestületi megbeszélések, a 
szülői értekezletek, a fogadóórák elmaradhatatlan témái közé tartoznak azok az 
iskolai történések, tanulói és tanári sérelmek, amelyek az erőszakos 
viselkedéssel, az agresszivitás növekedésével, a tanulók egymással (esetenként 
a tanárral) szembeni kegyetlenkedésével, zaklatásával, az iskola által közvetített 
értékek elutasításával, a szabályok, a normák megszegésével hozhatók 
összefüggésbe. 
A súlyosabb esetek egyre jobban próbára teszik a pedagógusok, a szülők és a 
tanulók problémaérzékenységét, cselekvőképességét, türelmét, önuralmát. 

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az iskolai erőszak növekedése nemcsak a 
tanulók, a tanárok munkájára, kapcsolatára, hanem a szülőknek a tanárokhoz, az 
iskolához való viszonyára is jelentős hatással van. 
 
Nehezíti a helyzetet, hogy az iskola a család, a család az iskola jelzéseit az 
elvárhatónál óvatosabban és meglehetősen fenntartással kezeli. Mindkét részről 
gyakori a felelősség át- és elhárítása. Könnyen belátható, hogy sem a szülő, sem 
a tanár számára nem egyszerű feladat ma a szabálykövető, normatisztelő 
magatartás alapozása, fejlesztése. 
 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szülők, a tanárok és a diákok is napról napra 
szembesülnek az antiszociális viselkedés, a deviancia, az agresszió, az 
ellenségeskedés, a gyanakvás, a norma- és szabályszegés legkülönbözőbb 
formáival és ezek hatásával. 
Azt mindannyian beláthatjuk, hogy a probléma megoldását nem várhatjuk egyedül 
az iskolától. Az erőszak visszaszorításában, a konfliktushelyzetek mindenki 
számára elfogadható módon történő feloldásában a társadalom egészének 
összefogására van szükség, melyben legmeghatározóbb szerepet az államnak 
kell ellátnia. 
A kérdés fontosságát jelzi, hogy a közoktatási törvény ez irányú módosítását 
kezdeményező képviselői indítványt  - mely az iskolák biztonságos működését 
garantáló szabályokról szól-  a kormány támogatja. 
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A 2009. júniusában benyújtott képviselői indítvány szerint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40. §.-a a következő szabállyal egészül ki: 
"(3) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási 
intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása 
kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a 
közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A szervezeti 
és működési szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, 
hogy azokat bárki megismerhesse." 

A javaslat ahhoz kívánja megteremteni a törvényi kereteket, hogy az 
intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyekkel szemben is el 
lehessen járni, ha belépő személyek megzavarják az intézményben folyó 
pedagógiai tevékenységet. 

Az indítvány benyújtói felvetik azt, hogy a közoktatásról szóló törvény javasolt 
módosítása esetén az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendelet közoktatásra vonatkozó szabálysértési tényállásai kiegészülhetnek a 
következők szerint: „Az a szülő vagy gyám, aki a közoktatási intézmény területén 
botrányt okoz 150.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”. 

Az indítvány benyújtói szerint tehát ez a törvénymódosítás alkalmas arra, hogy 
segítséget nyújtson az iskolai erőszak elleni fellépéshez. 

Osztályunk a jogszabály adta lehetőségeken túlmenően az alábbi gyakorlati 
tanácsokat ajánlja az intézmények figyelmébe: 

• A helyi önkormányzattal  –mint fenntartóval–  közösen meg kell teremteni 
azt a lehetőségét, hogy az oktatási intézményekben létesítsenek 
portaszolgálatot annak megakadályozása érdekében, hogy illetéktelenek 
ne zavarhassák meg a tanítást. 

• A hatályos jogszabályok figyelembevételével biztonsági kamera 
elhelyezése.  

• Tudatosítani a tanulókkal és a szülőkkel, hogy a problémás kérdésekben 
csak a megadott fogadóórán, illetve az iskola által kijelölt időpontban lehet 
beszélni az érintett pedagógussal. 

• Az iskolába történő belépéssel kapcsolatos információkat minél szélesebb 
körben tegyék közzé (hirdetmények kihelyezése az intézmény bejáratain, 
önkormányzati épületekben, orvosi rendelőben, boltokban, helyi 
televízióban, hangosbemondóban, stb.). 

• Szülői, tanuló észrevételekről, panaszokról készítsenek írásos 
emlékeztetőt, jegyzőkönyvet, melyet az érintettek aláírnak. Ezek a 
későbbiekben lehetőséget biztosíthatnak hathatós gyermekvédelmi, 
gyámügyi intézkedések megtételére.  

• Amennyiben megoldható a tanulókkal, szülőkkel történő 
megbeszéléseken a pedagógus ne egyedül vegyen részt. Ajánlott a 
gyermek-és ifjúságvédelmi felelős jelenléte. 

• A diákok iskolai, tanórai fegyelmezetlenségéről azonnal tájékoztassák a 
szülőt, kezdeményezzenek megbeszélést. 
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Reméljük, hogy a fentiekben vázolt lehetőségek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
különböző formákban megnyilvánuló erőszak minél kevesebb problémát okozzon 
az oktatási intézményekben.  

 

14.1.8. A kábítószer fogyasztó „elterelése” (2010. április) 
 
Az utóbbi évtizedben a kábítószerek terjedése világméretű problémává vált, 
amely hazánkat sem kerülte el. Az illegális kereskedelem és a nyomában 
keletkező járványszerű szenvedélybetegségek a társadalom egészségügyi, 
morális és közbiztonsági faktorait egyaránt veszélyeztetik. A kínálat terén 
megjelentek mindazok az anyagok, amelyek teljes választékot nyújtanak, és 
gerjesztőleg hatnak a jelenség tömegessé válására. Ez a tendencia érvényesül 
megyénkben is. 
A kábítószer valamelyik fajtájának egyszeri, eseti vagy rendszeres fogyasztása, 
főleg a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében terjedt el. Jelenleg az életkori 
sajátosságokból adódó fogékonyság miatt legveszélyeztetettebb az ezen 
korosztályba tartozó középiskolások.  
 
A hatályos jogszabályok szerint a kábítószerekkel kapcsolatos minden 
tevékenység (pl.: előállítás, termesztés, megszerzés, tartás, kínálás, átadás, 
kereskedelem) bűncselekmények minősül.   
 

A kábítószerrel kapcsolatos bűnözés alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 

 
Megállapítható, hogy a kábítószeres bűncselekmények az ismertté vált 
bűncselekmények közel 1 százalékát teszik ki. Hozzá kell azonban tenni, hogy a 
vizsgált bűncselekmény kategória jellegzetessége, hogy sértett, illetve feljelentő 
hiányában szinte kizárólag csak annyi bűnügy indul, amennyit a megye rendőri 
szervei felderítenek és hivatalból kezdeményeznek  (2007: 238, 2008: 368, 2009: 
246 bűncselekmény). 
 
Az elkövetési magatartások közül az elkövetés módszereként leggyakrabban a 
hatósági előírások megszegésével – nem forgalomba hozatal céljából történő – 
csekély mennyiségű drog megszerzése és tartása fordul elő.  
 
A rendőri fellépésnek két fő iránya van: 
 
- Hatósági jogkörben eljárva ellenőrzi a legális drogforgalmazás és felhasználás 
gyakorlatát és helyeit, a jog eszközeivel harcol a kínálati oldal visszaszorítása, a 
kábítószereket terjesztő, azokkal kereskedő személyek, bűnöző csoportok 
felderítése, felszámolása érdekében.  
- A bűnmegelőzés eszközeivel, tervszerű felvilágosító munka keretében küzd a 
keresleti oldal visszaszorítása érdekében (pld.: D.A.D.A. Ellenszer, Beccaria, 
Iskola Rendőre programok).  
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Az elterelés 
 
A kábítószerrel visszaélés a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 282-282/C §-okban írtak 
szerint szigorúan büntetendő cselekmény. Az elkövetők között azonban vannak 
szenvedélybetegek, illetve csekély mennyiségű kábítószert megszerzők, tartók 
(fogyasztók) is, akikkel szemben nem indokolt a törvény teljes szigorát 
alkalmazni. Módot kell adni számukra, hogy gyógyító, nevelő jellegű terápiában 
vegyenek részt, és mentesüljenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól.  
Ezen elterelési lehetőségeket, és a büntethetőséget megszüntető okokat 
szabályozza a Btk. 283. §-a.  
A büntethetőséget megszüntető okok köre: 
• csekély mennyiségre, saját használatra elkövetett termesztés, előállítás, 

megszerzés, tartás 
• a kábítószerfüggő személy által a jelentős mennyiséget el nem érő 

mennyiségre elkövetett, saját használatra történő termesztés, előállítás, 
megszerzés, tartás, csempészet 

• a kábítószerfüggő személy az előző pontban leirt cselekménnyel 
összefüggésben két évi szabadságvesztésnél nem  súlyosabban  
büntetendő más bűncselekményt követ el.  

 
Ezek a könnyítések csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha az elkövető 

okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos 
• kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben 
• kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző - 

felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 
 
Ez utóbbi tevékenységet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-
használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás 
szabályairól szóló 42/2008. (XI.14.) EüM-SZMM együttes rendelet szabályozza.  
 
Azt, hogy a gyanúsítottnak melyik kezelési formában kell részesülnie egy előzetes 
állapotfelmérésen állapítják meg. Az addikció (függőség) súlyosságát megállapító 
előzetes állapotfelmérést a pszichiátriai és az addiktológiai szakmai irányelvekben 
és módszertani levelekben meghatározott követelményeknek megfelelően kell 
elvégezni. 
 
A kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot kezelő más 
ellátást bármely egészségügyi intézményben meg lehet kezdeni, ahol van 
pszichiátriai szakrendelés, a megelőző - felvilágosító szolgáltatást azonban csak 
akkreditációval rendelkező intézmények végezhetik. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében az elterelés mindhárom „változatát” a Miskolci Drogambulancia végzi.  
Statisztikájuk szerint 2008-ban 126 fő, 2009-ben 92 fő, 2010-ben eddig 67 fő 
vett/vesz részt elterelő szolgáltatásban. 
 
Az elterelés lehetőséget ad, hogy az elkövető „tiszta lappal” induljon, ne legyen 
büntetett előéletű, ne kezeljék bűnözőként, ugyanakkor mégsem marad teljesen 
következmények nélkül a cselekedete. 
Ilyen esetekben a rendőrség az eljárást lefolytatja, és az ügyész a vádemelést 
egy évig elhalasztja amennyiben az elkövető vállalja az elterelésben való 
részvételt. 
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Amennyiben az okiratot bemutatja, hogy rész vett az elterelésben és a nyomozás 
felfüggesztésének ideje alatt nem indult újabb büntetőeljárás ellene kábítószerrel 
visszaélés miatt, az ügyész megszünteti az eljárást. 
Amennyiben nem tudja az okiratot bemutatni, vagy a jelzett bűncselekményt az 
idő alatt elkövette az eljárás folytatódik. 
 
 
14.1.9. Bűnmegel őzés a fizikaoktatásban (2010. május) 
 
Felipe Massa Formula-1-es balesetének és a vonatdobálásnak következményei 
szinte azonosak. 

 
Nehezen megelőzhető és felderíthető bűncselekmény az egyre gyakoribb 
vonatdobálások. Az esetek jelentős része az iskolai szünetekben következik be, 
amikor a gyerekek felügyelet nélkül maradnak.  
A vonat ablakán bedobott kő súlyos sérülést okozhat, ami jól érzékeltethető Felipe 
Massát a Hungaroringen versenyzés közben eltaláló rúgó okozta 
következmények felelevenítésével. 
 
Szakítva a hagyományos módszerekkel a vonatdobálás következményeinek 
bemutatását beépítettük a fizika tantárgy kereteibe.  
Az erőhatások bemutatásával foglalkozó bűnmegelőzési információkkal 
kiegészített fizika óra vázlatát a hírlevélhez mellékeljük. 
A bűncselekménnyel kapcsolatos tájékoztatást, a következmények bemutatását 
hagyományos módon is megtettük, ennek megfelelően mellékeljük az ide 
vonatkozó osztályfőnöki óra vázlatát is. 
 
A Formula-1 verseny során bekövetkezett baleset: 
2009. július 29-én a Hungaroring pályán az időmérő 
edzésen Felipe Massa Forma 1-es versenyző a 
versenyautójával kb. 200 km/h sebességgel közlekedett. 
Rubens Barrichello autójáról leszakadó 1 kg-os rugó 
becsapódott Massa bukósisakjába, a pilóta eszméletét 
vesztette és nagy sebességgel egyenesen a gumifalba 
csapódott. Súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. 
Szerencsére felépült és ma már újra versenyez. 
 
Vonatdobálás maradandó következményekkel! 
 
Századmilliméteren múlt, hogy nem vakult meg egy 23 éves fiatalember. Azon a 
vonaton ült, amit megdobáltak Székesfehérváron. Az ablakok betörtek, az egyik 
szilánk sebesíttette meg a szemén és az arcán. A vonat két kocsija is 
megrongálódott a kövektől, az egyik ablak mellett -  ami szinte felrobbant - ült a 
fiatalember. A mentők kórházba szállították, a szemészeten azt mondták, csak a 
szerencsének köszönheti, hogy nem vakult meg. (origo.hu 2009. 06. 02.) 
 
„Az említett bűncselekmény elkövetőit is nagy erőkkel keresi a rendőrség, 
amennyiben ez a sérülés maradandó egészségromlást eredményez, akár nyolc 
évet is kaphat az elkövető. Akkor viszont, ha a támadók gyerekek, büntetlenül 
megússzák a kődobálást.”  
(origo.hu 2009. 06.02.) 
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Egy vonatdobálás szemtanújának „élménybeszámolója”:  
 
„Tegnap 2009.10.28 -án éppen utaztam Monorról a nyugatiba mikor Vecsés 
állomás után a gyorsvonat ablakát bedobta valaki vagy valakik! 
Hála a jó égnek senki nem sérült meg és én voltam 
az egyetlen, aki látta, hogy mi történt valójában! 
Kényelmesen bambultam magam elé, mikor láttam, 
hogy valami nagyon gyorsan közeleg az előttem lévő 
ablakhoz. Szerencsére ösztönösen bevágódtam az 
előttem lévő két szék mögé, majd óriási csattanás és 
minden tiszta szilánk lett! Felnéztem és 
megmerevedett arcokat láttam és az előttem ülő 
hölgynek a csodának határos módján semmi baja 
sem esett! Szegény éppen olvasott és nem is láthatott semmit! A kalauz éppen a 
robbanás pillanatában nyitott be a kocsiba majd mobilon előreszólt a 
kollégájának, aki lelassított! Felvették a jegyzőkönyvet és remélhetőleg (ezt már 
nem hallottam, mert kijöttem a vagonból) értesítették a rendőrséget! 
Nem hinném, hogy elkapták a kölköket vagy kölköt, aki ezt csinálta! Sajnos az 
őszi szünetet úgy látszik nem sportolásra és kikapcsolódásra vagy tanulásra 
használják a diákok, de ezúton üzenem nekik, hogy: 
- Gondolkodjanak már el, hogy mit is cselekednek, bárki megsérülhetett volna, 

vagy meghalhatott volna 
- Remélem megkapjátok a sorstól a magatokét 
- Megkérdezhetném, hogy ebben mi a poén??? had nevessük mi is rajta.”  
 
Az élet útján ott közlekedik a halál is 
 
Egy 6 éves kisfiú 1995. augusztus 11-én a Nyírségből indult nagymamájával 
nyaralni. Budapest - Kelenföld pályaudvar és Budaörs között ismeretlenek kővel 
dobálták meg a vonatot. A kifelé nézelődő kisfiút fejbe találták. A sérülésbe a 
gyerek belehalt.  
 
A vonatdobálások el őfordulása 
 
Szakemberek és a média közös megállapítása, hogy fiatalkori sporttá vált a 
vonatszerelvények és nemkülönben az autóbuszok megdobálása. Borsod- Abaúj 
– Zemplén megyében 2009. és 2010. első negyedéveiben azonos, 7 alkalommal 
dobáltak meg közlekedő vonatot. 
Nem nehéz belátni, a szerencsén múlott eddig, hogy nem következett be – 
esetenként csak kisebb - sérülés. Az esetek döntő többségében a vonat 
közlekedő folyosóján lévő ablak tört be, illetve az adott helyen nem tartózkodott 
utas. 
Majdnem minden második nap egy vonatdobálás: 2009. évben az országban 
226 esetben követtek el ilyen jellegű bűncselekményt. 
 
Előfordul, hogy hasonló módon a közlekedési vállalatok autóbuszait dobálják 
meg. Itt sem történt személyi sérülés, de itt is csak a szerencsének köszönhető. 
 
A rendőrség amennyiben az elkövetőket felderíti, kihallgatja őket tanúként - mivel 
gyermekkorúak - intézkedési kötelezettség a gyámhatóságot terheli. 
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A vonatdobálás következményei beláthatatlanok, de számszerűsíthetők: 
 

• A dobálással szerelvényben okozott rongálási kár. 
• Az okozott sérülés orvosi, kórházi ellátásának teljes költsége. 
• Maradandó sérülés esetén járulék fizetése. 
• Nem vagyoni jellegű kártérítés a sértett vagy hozzátartozója részére (az 

elkövető gyermek helytelen nevelése miatt). 

Óravázlat 

Mottó:”…még gyermeki korban kell szép tettre neveln i.” (Phókülidész) 

Korcsoport:  ált. iskola 7-8.osztály 

Nevelési cél 

Megismertetni a diákokat az ifjúkori bűnözés jellemzőivel, az elkövetés okaival, az 
egyes cselekmények büntetőjogi következményeivel. 

A téma indoklása, háttere 

A bűnözés megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a nevelés, ezért a 
gyermekekre és fiatalokra főleg a családi és iskolai magatartási szabályok a 
mértékadók. Ezért a felnövekvő generációnak a társadalmi együttélés 
szabályainak elfogadása és elsajátítása és annak alkalmazása a kriminalitás 
szempontjából óriási jelentőséggel bír. 

Javaslat az óra menetére  

Kulcsfogalmak: 

�    vagányság, ifjúkori bűnözés, bűncselekmény, a bűnözés következményei, 
felelősségre vonás. 

Asszociációs játék 

Módszer: csoportmunka  

A kártyákon szavak vannak felírva, feladat azt a szót kitalálni, amelyik 
mindegyikkel kapcsolatba hozható. 

     ég, nap, eső, színes    

Pl. ég, nap, eső, színes            megfejtés:szivárvány 

rajz, vonat firkálás             megfejtés:graffiti 

száguldás, alkohol, sebesség  megfejtés:baleset 
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busz, kés, károkozás   megfejtés:rongálás 

unalom, időtöltés, injekcióstű  megfejtés:kábítószer-fogyasztás 

vonat, dobás, kő    megfejtés:baleset, bűncselekmény 

Stb. 

Az órához kapcsolódó fogalmak megbeszélése  

� Mit nevezünk bűncselekménynek, szabálysértésnek, gondatlanságból 
elkövetett cselekedetnek? 

� Ki a fiatalkorú, ki a gyermekkorú? Milyen életkortól büntethető már valaki? 
� Vajon tudják-e a gyermekkorúak és fiatalkorúak, hogy milyen 

következményekkel jár a bűncselekmény elkövetése? 
� Melyek a büntetőjog feladatai?  
� Mikortól büntethető már valaki? Mi lehet az oka a gyermek- és fiatalkori 

bűnözésnek? 

Ráhangolás az óra központi témájára 

Mit jelent a következő mondat? Magyarázzátok meg! Beszélgetés a szólás 
jelentéséről, a bűnről.  

„Bármit teszel, okosan tedd és gondolj a következmé nyekre!” 

Módszer: frontális osztálymunka 

Megtörtént esetek feldolgozása, megbeszélése 

 Újságcikkek felolvasása, szituációk ismertetése.  

� Tetten ért a vasút biztonsági szolgálata pénteken két gyereket, akik 
vonatszerelvényeket dobáltak zúzott kővel. Sérülés nem történt, de a kár 
több millió forint is lehet….      

� Egy vonaton utazó nő könnyebben megsérült, amikor egy kő találta el a 
gyorsvonat dupla üvegét, ami szilánkokra tört…                                       

    Fejezzétek be a történeteket! Több lehetséges megoldást  
válasszatok! 

Módszer: csoportmunka 
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Kérdések: 
- Mi motiválta a bűncselekmény elkövetőjét? 
- Számolt-e a következményekkel? 
- Milyen büntetésre számíthat? 

Módszer: frontális osztálymunka 

A cselekményhez kapcsolódó büntetési tételek ismert etése, megbeszélése 

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt a Büntető Törvénykönyv 
határozza meg, megadva a büntetését is. 

A büntetés  
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,  
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 
maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy 
tömegszerencsétlenséget,  
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,  
d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos 
tömegszerencsétlenséget okoz.  

 
Módszer: tanári magyarázat  
 
Záróbeszélgetés, közös álláspont kialakítása, tanul ságok levonása 
 
Befejezés: Máté Péter dalának a meghallgatása 
 
 „Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja 
önmagát.!”  
 
 
14.1.10. A köznyugalom megsért ői a garázdák  (2011. május)  
 
Egy közelmúltban történt eset: 
Eljárás indult garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy Miskolc 
közeli település lakosa és társai ellen, mert előző napon történt nézeteltérés 
megtorlásaként kapával és botokkal felfegyverkezve bementek a szintén ottani 
lakos családi házának udvarára, ahol erőszakkal megkíséreltek behatolni a 
lakóépületbe. Szándékukban állt bántalmazni a sértettet és családtagjait, a 
dulakodás közben a nyílászárókat betörték, illetve megrongálták. 
 
Szinte naponta történik valamelyik településen ilyen, vagy ehhez hasonló a 
köznyugalmat megzavaró cselekmény. Egyesek számára megoldásként 
egyértelműnek tűnik az „ököljog” alkalmazása, az hogy emberei kapcsolataiban 
felmerülő konfliktusait erőszakos módon rendezze le, vagyis ily módon szerezzen 
érvényt saját igazának. Jellemzően előfordul haragos viszonyban álló családok, 
szomszédok, vagy egy lakóhelyi környezetben élők között, régebbi vita miatt, 
esetenként valamely nem tetsző magatartás, vagy cselekedet következtében. 
Gyakori elkövetési helyek a különféle szórakozóhelyek, kocsmák, discók. 
Ilyenkor a szeszesital fogyasztás megteszi hatását és szóváltást követően 
verekedés tör ki a vitás felek között.  
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Kialakulhat közterületen, ahol haragosok találkoznak, vagy egyesek ok nélkül, 
„csak a feszültség levezetése” végett inzultálnak idegen, arra járó személyt. A 
futball stadionok feldühödött szurkolóinak randalírozása is jól ismert kép a 
televíziók képernyőjéről. 
Napjaikban sajnos egyre inkább oktatási intézményekben is előfordul, ahol a 
felindult szülő rátámad a gyermeke pedagógusára, vagy diákok esnek 
egymásnak. 
Ezek a jogsértések a Büntető törvénykönyv (Btk.) közrend elleni 
bűncselekmények csoportjába tartozó garázdaság bűncselekményt valósítják 
meg. 
 
271.§. (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, 
amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el és két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
A garázdaság megvalósulásának három együttes feltét ele van: 
- a kihívóan közösségellenes magatartás, 
- az erőszakos jelleg, 
- másokban megbotránkoztatás vagy riadalom keltésére való alkalmasság. 
 
A kihívóan közösségellenes magatartás, ha sérti a társadalmi együttélés 
szabályait, vagyis nyílt szembehelyezkedés az általánosan elfogadott normákkal. 
Az erőszakos jelleg egy aktív cselekvés, mely személy vagy dolog ellen irányul.  
 
Személy elleni erőszakról beszélünk a szükségszerűen az emberi testre gyakorolt 
fizikai ráhatás esetén, akkor is ha sérülés nem keletkezett. Ilyen cselekmény egy 
másik ember fellökése, de a mások mozgását zavaró, zaklató szándékos fellépés 
is.  
A dolog elleni erőszak a kocsma berendezési tárgyainak összetörése, vagyis az 
ott lévő tárgyak állagának sérelmével járó bármely megrongálás. A harmadik 
feltétel a köznyugalom olyan megzavarása, mely kívülálló személyekben 
riadalomkeltésre vagy megbotránkozásra alkalmas. 
Súlyosabb megítélés alá eső esetek, amikor a büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságveszés, ha a garázdaságot csoportosan, vagy a köznyugalmat 
súlyosan megzavarva követi el. Különös figyelmet fordít a norma azokra az 
esetekre, ahol az elkövetés csoportosan és a köznyugalmat súlyosan 
megzavarva és nyilvános rendezvényen, vagy fegyveresen, illetve 
felfegyverkezve történik. A büntetés itt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés. 
A csoportos elkövetés azt jelenti, hogy legalább három személy részt vesz az 
elkövetésben. Nem kell mindenkinek tevőlegesen részt venni, elegendő, ha két 
verekedő mellett a többiek felbujtók, vagy bűnsegédek. Nem bűnsegéd az, aki 
jelen van, de előzetesen nem tudhatott a tettes ilyen irányú cselekményéről, ilyen 
a békés néző a lelátón, de verekedésben nem vesz részt, kívülálló marad. 
A köznyugalom súlyos megzavarásnak tekinthetjük, ha a cselekmény nagyobb 
tömeg (egy község lakóinak) magatartását befolyásolja. 
 
Figyelem! Más bűncselekmény is megvalósulhat: 
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Amennyiben a garázdaság során valaki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, a 
sérülés okozója halmazatban súlyos testi sértésért is felelni fog. 
A bevezetőben említett példánkban nemcsak csoportosan, felfegyverkezve 
elkövetett garázdaság történt, hanem felfegyverkezve magánlaksértés és 
rongálás is. Az elkövetők tettükért halmazatban felelnek. 
Mit tehetünk, amikor valaki „beszól” nekünk majd erőszakosan lép fel velünk 
szemben? 
Tegyük fel, hogy szórakozást követően, hazafelé tartva két társaság tagjai 
kölcsönös szóváltást követően összeverekednek. Ez esetben a kölcsönös 
bántalmazás kialakulását követően nem lesz annak jelentősége, hogy ki kezdte, 
ki ütött először, azaz a jogos védelmi helyzet -büntetlenség- egyik felet sem illeti 
meg. 
Jogi minősítése csoportosan elkövetett garázdaság lesz, ahol mindkét oldal tagjai 
gyanúsítottak lesznek. 
Az sem enyhítő körülmény, ha valaki ittas állapotban verekszik, hiszen a 
büntetőjogi gyakorlat szerint, aki önhibájából kerül ittas állapotba büntető jogi 
felelősséggel tartozik. 
Ne bonyolódjunk verekedésbe, lehetőleg tartsuk magunkat távol, vagy hívjunk 
rendőrt, aki tisztázza a helyzetet! Ne keveredjünk vitába, ha provokálnak térjünk ki 
a vita elől, mert verekedés lehet a vége! 
 
Természetesen, a jogtalan támadás esetén megvédhetjük magunkat. A 
védekezésnek arányosnak kell lenni a támadás erejéhez igazodva, a védekezés 
is időben addig tarthat, míg a jogtalan támadás fennáll. 
 
Tartsuk be a társadalmi együttélés szabályait! Az e rőszak rossz útra vezet! 

 
 

15. Tesztek, feladatlapok 
n - a szervezet visszaáll normális rezonanciájára. 

Drámajátékok, szerepjátékok, szituációk           
 
Mit tegyek?  

� Barátaiddal mész az utcán, földön fekvő embert láttok (ittas, kábítószeres, 
beteg, rosszul van), Mit tesztek? 

 
� Baráti társaságban megkínálnak cigarettával, alkohollal, droggal. 

Elfogadod? Elutasítod? Mit teszel? Hogyan? 
 
� Osztálytársad a diszkóban extasy tablettát vett be. Mit teszel? 

 
� Szeretnél egy iskolai haveri körhöz tartozni, mert ők a „nagyfiúk”. 

Bevesznek a „bandába”, de ehhez át kell esned egy avatási szertartáson. 
El kell szívnod két cigit, meg kell innod egy pohár bort. Te nem iszol, nem 
dohányzol. Mit teszel? 

 
� Apu gyakran iszik. Ilyenkor ordít, veszekszik, kiabál, verekszik. Anyut is, 

téged is bánt. Tegnap úgy megvert, hogy látszik rajtad. Társaid faggatnak, 
hogy mi történt veled? Mit teszel, kihez fordulsz segítségért?  
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� Milyen tanulói jogokat és kötelezettségeket ismersz? Sorold fel! 
 
� Milyen cselekménnyel követhetjük el a rongálás bűncselekményt? 
 
� Ismertesd a televízió-nézés egészségkárosító hatásait!  

 
Fejezd be a mondatot… 

� Az alkoholisták…     A drogfogyasztás káros, mert…    Aki dohányzik az… 
� A rendőrök…    A törvények, azért vannak…   A bűncselekmények 

elkövetöi… 
 

Veszélyes tárgyak, dolgok. 
� Mindenki rajzoljon öt veszélyesnek gondolt dolgot. Számozza meg 

veszélyességük sorrendje szerint. Miért? 
 

Az igaz barát 
� Milyen az igaz barát? Soroljatok fel fontos, jellemző tulajdonságokat, 

ismérveket. 
 
A TV nézés káros hatásai 

� Gyűjtsük össze: akadályozza a családtagok közötti kommunikációt, 
megváltoztathatja az öltözködést, viselkedést, kevesebb a mozgás, 
erőszakos cselekedeteket, szorongást válthat ki stb. 

 
� Játsszunk közmondásgyűjtést!  
      Téma: az alkohol, az alkoholfogyasztás kultúrált szabályai. 

pl. Felöntött a garatra! Elitta az eszét! Borban az igazság! stb. 
 
A feldolgozást segítő kérdések, szempontok: 
- Milyen hatásai érvényesülnek az alkoholnak? 
- Hogyan viselkednek az ittas személyek? 
- Milyen következményeket okoz az italfogyasztás? 

 
            

 
„Tudni kell a veszélyhelyzetet id őben felismerni, a következményeket 

átgondolva helyesen dönteni, ha kell visszautasítan i, ha lehet, elkerülni.” 
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Igazak vagy hamisak a következő állítások? Tegyél X jelet a 
megfelelő helyre! 
 
 
 

                                                                                               Igaz        Hamis                                                        
1. Az idegen emberben mindig megbízhatok.   
2. Ismeretlentől elfogadhatom az ajándékot.   
3. Nem ülök be idegen ember autójába.   
4. Ha egyedül vagyok otthon és egy idegen becsenget, nem 
engedem be a lakásba. 

  

5. Mindig olyan utakon közlekedem, ahol mások is járnak, ahol 
biztonságban érzem magam. 

  

6. Gyógyszert csak az orvos által előírt adagban szabad 
fogyasztani. 

  

7. Ha egy felnőtt cigarettával kínál nem illik visszautasítani.   
8. Az illegális drogok fogyasztását a törvény bünteti.   
9. Ha a kábítószereket helyesen használjuk nem alakul ki 
függősség. 

  

10. A legális drogok (kávé, tea, alkohol) fogyasztása nem tiltott, 
de szabályozott.   

  

                                     
 
Kérlek benneteket, hogy a következő feladatsort figyelmesen olvassátok el és 
oldjátok meg a feladatokat!  
 
• Mit jelent a következő kifejezés? 

„Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg!” 
 
 
• Az alábbi ábrába írd be, hogy szerinted milyen tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie egy jó barátnak? A számodra legfontosabb tulajdonság az ábra 
legfelső oszlopába kerüljön! 

 
                                               Indokold meg döntésedet! 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

 
 

� Mi az iskolai házirend ? Miért van szükség rá? 
 

..………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………… 
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Az emberek mindennapi életét az írott és íratlan szabályok tömege határozza 
meg. Gyűjtsd össze a szabályokat és írd őket a megfelelő helyre! 
 

  
              Íratlan szabályok                                           Írott szabályok 

 
      
 
 
 
 
 
 

   Biztonságban – otthon 
 

� Valaki csenget az ajtón és te egyedül vagy otthon… Mit teszel? 
       Hogyan háríthatod el, ha azt kéri egy idegen, hogy engedd be? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  
• Tegyél x-et a megfelelő helyre!  
 

 gyógynövény           fűszernövény más 
Kamillavirág    
Csipkebogyó    
Petrezselyem    
Levendula    
Mák    
Dohány    
Szőlő    
Zeller    
Citrom    
Kakaó    
Kávé    
Hársfavirág    
Szilva    
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Olvasd el a kérdéseket figyelmesen és válaszolj, hogy igaz vagy hamis ! 
                                          
 

 Igaz/Hamis  

1. A kávé csészénként 75-155 mg koffeint tartalmaz.  

2. A kávé növeli a vérnyomást, de csak akkor, ha komolyabb 
mennyiség fogy belőle. 

 

3. A zöld tea hatása gyengébb, mint a feketéé.  

4. A teakereskedelem gócpontja London, valamint Hamburg, 
Bréma, Marseille és Odessza. 

 

5. A dohányzás őshazájának Közép-Amerikát tekintjük.   

6.A dohányzás első hírét 1492-ben Kolombusz hozta Európába.   

7. Amikor a dohányos rágyújt egy szál cigarettára, 0,8 mg ólommal 
terheli meg a környezetét. 

 

8. Hazánkban évente mintegy 8000-en halnak meg túlzott 
alkoholfogyasztás következményében.  

 

9. Az alkoholbetegeknek nincs betegségtudata, ezért nem ismeri el, 
hogy alkoholista. 

 

10. Hazánkban a kábítószer az 1960-as években kezdett elterjedni, 
s az első túladagolás 1969-ben következett be.  

 

11. Kábítószernek nevezzük azokat a kémiai anyagokat, amelyek a 
szervezetbe kerülve kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, 
csapongó gondolatokat, érzékcsalódásokat idéz elő. 

 

12. Dózis: az a kábítószeradag, amit a szervezet megkövetel az 
eufórikus „utazáshoz”. 

 

13. A függőség kialakulása rendszerint több hónapos, rendszeres  
droghasználat következménye. 

 

14.Narkománia a kábítószer iránti csillapíthatatlan éhséget jelenti.   

15. A történelem során számos kultúrában alkalmazták az 
ópiátszívást, amelyet mára minden ENSZ tagállam betiltott.  

 

16. A hallucinogének olyan kábítószerek, amelyek erősen 
befolyásolják az érzéseket és a tudatot.  

 

17. Egy joint cigaretta THC tartalmának fele még egy hét múlva is 
jelen van a test zsírszöveteiben lerakódva. 

 

18. Az Extasy stimulálószer, mely az éberségi állapotot elnyújtja és 
fokozott kellemes érzéssel jár, ezért nem veszélyes kábítószer.   

 

19. A szerves oldószerek (szipuzás)az agy különböző területein 
fejtik ki a hatásukat, miközben jelentős károsodást okoznak. 

 

20. Az LSD mélyreható pszichés változásokat idéz elő, 
személyiségtorzulás már igen kis adagok hatására is bekövetkezik.  

 

                                                                  Jó megoldásaid száma:      
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� Miért kell betartani a szabályokat ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mit jelent a szenvedélybetegség fogalma? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mi a véleményed, arra vonatkozóan, hogy milyen szerepet tölt be a 
családok életében napjainkban a televízió? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mit jelentenek az alábbi mondás:„Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt!” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Te hogyan utasítanád vissza egy cigaretta kínálását? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mit jelent a diszkó-baleset fogalma? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mi a gyógyszerszedés szabálya? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mit jelent a következő kifejezés?   
 „A törvény ismeretének a hiánya nem mentesít annak hatálya alól.” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Szerinted milyen törvénysértéseket követnek el leggyakrabban a fiatalok? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� Mit jelent a következő kifejezés?    „A dohányzás lassú halál!” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� A fiatalok körében nagyon népszerű a dohányzás.  
Vajon miért gyújtanak rá a cigire a fiatalok? Mit várnak egy szál cigaretta 
elfüstölésétől? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

� A fiatalok alkohol-fogyasztásának milyen veszélyei vannak? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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A FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ KIADVÁNYOK :       
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának módszertani kiadványai, melyek megtalálhatók a 
www.bunmegelozes.eu webhelyen is. 
 
- Hófehérke és az erdő kapitánya  
- Családi útkereső társasjáték 
- Bűn küszöbén /Vagányság vagy bűnözés/ 
- Bűn hálójában 
- Földi pokol … a drog 
- Diák – „Intő” 
- Drogokról szülőknek 
- Büntetni? Elfogadni? Szeretni? - tudjuk, hogyan kezeljük  a graffitis 
- gyerekeket? 
- Az Internet vonzó, de veszélyes!- hasznos tanácsok gyermekeink 

védelmében  
 
FELHASZNÁLT IRODALOM: 

 
 
- A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja – módszertani 

kézikönyv 
- Dr.Gratzer Gábor - Dr. Szabó Henrik-Sövényházi Edit: Bűnmegelőzési 

jótanácsok 
- Dr. Gratzer Gábor - Kispéter Andrea-Kovácsné Vadászi Erika - Dr. Szabó 

Henrik - Sövényházy Edit: Prevenciós Médiatár Tananyag 
- A „BECCARIA” középiskolai bűnmegelőzési nevelési-oktatási program – 

Módszertani kézikönyv pedagógusoknak 
 

 
               SIKERES MUNKÁT KÍVÁNUNK!  
 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegel őzési Osztálya 
és a  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bűnmegel őzési Alapítvány 

 
 
 
 
 

A bűnmegel őzési óra az oktató személyiségére épül, annyit ér, 
amennyit a rend őr meg tud bel őle valósítani! 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
Előszó 
Az „Iskola rendőre 
Bevezetés 
A serdülőkor életkori sajátosságai 
1. A bűnmegelőzési órák szervezése, menete 
 1.1. A bűnmegelőzési (ifjúságvédelmi) órák célja 
 1.2. Felkészülési szakasz 
 1.3. Végrehajtási szakasz 
 1.4.  A módszerek kiválasztásának szempontjai 
 1.5. Tanítási módszerek 
 1.6. Hogyan kérdezzünk? A "jó kérdezés" jellemzői 
            1.7.     A bűnmegelőzési órák tematikája 
2. Amit a bűnmegelőzésről tudni kell 
 2.1.  A bűnmegelőzésről általában 
 2.2.  A bűnmegelőzés büntetőjogi fogalma 
 2.3.  Alapfogalmak 
 2.4. A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportja 
 2.5. A rendőrség a bűnmegelőzés számos területén fejti ki tevékenységét 
 2.6. Áldozatvédelem 
3.  Törvények jogszabályok 
 3.1. A törvényekről általában 
 3.2. Magyarország Alaptörvénye 
 3.3.  Büntető jogszabályok 
  3.3.1. Bűncselekmény 
  3.3.2. Az elkövetők 
  3.3.3. Büntetőjog - büntethetőség 
4. A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre vonásának kritériumai 
 4.1. A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható főbb szankciók 
  4.1.1. Büntetések 
  4.1.2. Intézkedési nemek 
 4.2. A fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények 
 4.3. A graffiti 
  4.3.1. A kezdetek - honnan indult ki a graffiti 
  4.3.2. Mitől válik bűncselekménnyé a graffitizés 
  4.3.3. Életveszélyes graffitik  
  4.3.4. Kérdések 
5. Az erőszak 
 5.1. Agresszió 
  5.1.1. A gyermeki agresszió formái 
  5.1.2. Az iskolai erőszak 
  5.1.3. Iskolai zaklatás 
  5.1.4. Ki lesz áldozat 
  5.1.5. Hogyan lesz egy fiatal zaklató 
 5.2. Alapfogalmak - a fogalmak jelentéstartalma 
  5.2.1. A zaklatás típusai 
 5.3. Diákok között megvalósuló fizikai erőszak jellemzői 
 5.4. Diákok között megvalósuló pszichikai erőszak 
 5.5. Konfliktus esetén tapasztalható megoldási módok 

5.5.1. Beszéljük meg! Mit tegyünk az ilyen társak ellen?  
 Hogyan kezeljük? 

 5.6. A mediáció (közvetítés 
  5.6.1. A mediáció fogalma 
  5.6.2. Mikor célszerű a mediáció alkalmazása 

 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
17 
18 
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19 
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 5.7. A családon belüli erőszak 
  5.7.1. Feladatok 
 5.8. A szexuális indíttatású bűncselekmények 
  5.8.1. Nemi erőszak - szexuális bűnözés 
  5.8.2. Nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
  5.8.3. A magánindítvány fogalma 
  5.8.4. Veszélyt okozó magatartások, helyzetek 
  5.8.5. Jó tanácsok  -lányoknak-  hogyan kerüljük el a támadásokat? 
  5.8.6. Kriminológiai jellemzők 
 5.9. Beszéljük meg 
  5.9.1. Drámapedagógiai elemek 
  5.9.2. A gyermekbántalmazás tünetei és következményei 
 5.10. Prostitúció 
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