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Pedagógusoknak 

 

 Az iskola házirendjét, fegyelmi szabályzatát rendszeresen vizsgálják felül, szükség esetén dolgozzák 

át. Ebbe a feladatba vonják be a szülői munkaközösség és a diák önkormányzat képviselőit is. A 

házirend tartalmát a tanév során többször ismertessék meg a szülőkkel, tegyék részükre 

hozzáférhetővé, osztályfőnöki óra keretében dolgozzák fel a tanulókkal.  

 A legkisebb rendbontás, agresszív cselekmény felett se hunyjanak szemet, kezeljék azokat 

következetesen, a házirendben foglalt szankcióknak következetesen szerezzenek érvényt. 

 Értékeljék az iskolában előforduló, a biztonságot veszélyeztető eseményeket objektíven, őszintén. 

Vészhelyzet, vagy rendkívüli esemény esetére dolgozzanak ki cselekvési tervet. 

 Vonják le a konzekvenciákat, beszélgessenek a diákokkal arról, hogy milyen egyéb lehetőségeik 

vannak a problémáik megoldására. 

 Pedagógiai munkájuk során segítsék elő, hogy a diákok a békés megoldást válasszák az agresszivitás 

helyett, problémáikat verbális úton rendezzék. 

 Fejlesszék és tudatosítsák a diákokban a mások testi épségének megóvása iránti felelősségérzetet és 

az egyes cselekedetek következményeinek előrelátását is. 

 Képezzék az iskola teljes személyzetét a gyermekvédelmi jelzőrendszerben történő aktív részvételre, 

a megfelelő konfliktuskezelési módokra.  

Fejlesszék valamennyiük problémamegoldó és tanácsadási képességét, szociális érzékenységét.  

 Dolgozzanak együtt a diákokkal, szülőkkel, rendőrséggel, hatóságokkal és szervezetekkel a 

közösségi szintű bűnmegelőzés érdekében. 
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Szülőknek 

 

 Tanítsák meg gyermekeiknek, hogyan lehet csökkenteni az áldozattá válást, hogyan kerüljék el a 

veszélyes helyzeteket. 

 Mindig, minden nap folyamatosan „legyenek képben”, hogy gyermekük hol tartózkodik, mit csinál, 

kikkel van együtt. 

 Ha gyermekük késő éjszakába nyúlóan megy szórakozni társaival, gondoskodjanak a biztonságos 

hazajutásáról. 

 Minden nap beszélgessenek gyermekükkel, mi történt velük aznap az iskolában, illetve a tanítási időn 

kívüli programjaikon.  

 Ha a gyermekeiknek problémája van társaival, vagy tanáraival, a problémakört próbálják 

„körbejárni”, több oldalról megvizsgálni. 

 Kérdezzenek rá arra is, hogy mik történtek gyermekükkel az online térben. Figyeljenek oda arra, amit 

mondanak, az aggodalmaikat, jelzéseiket vegyék komolyan. 

 Ösztönözzék gyermeküket, hogy a feszültséget, dühöt, frusztrációt erőszakmentesen oldják fel (sport, 

hobbi, közösségi programok). 

 Állítsanak fel családi körben egyértelmű szabályokat az elfogadható viselkedéssel kapcsolatban, 

melynek része az internet helyes és elegendő mennyiségű használatának rendje is.  

 Ne engedjék meg gyermeküknek hogy fegyvert, kést, vagy egyéb közbiztonságra veszélyes eszközt* 

tartsanak maguknál. 

 Legyenek kapcsolatban gyermekük osztályfőnökével, lehetőség szerint vegyenek részt a szülői 

értekezleteken, gyermekeik iskolai programjaiban. 

 Ha a pedagógus szeretne Önökkel találkozni, legyenek együttműködők. 

 Tartsák a kapcsolatot az osztály többi tagjának szüleivel, hozzanak létre osztályszinten csoportokat, 

ahol az információkat, problémákat meg tudják osztani egymással. (pl. Viber, Facebook) 
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Diákoknak 

 

 Ismerd meg iskolád házirendjét, legyél tisztában kötelezettségeiddel és jogaiddal! 

 Tudd, hogy ha e szabályokat nem tartod be, akkor ennek végeredménye akár iskolában való kizárás, 

akár rendőrségi eljárás is lehet! 

 Közbiztonságra veszélyes eszközt* (pld. fegyver, kés, boxer stb.) az iskolában ne tarts magadnál!  

 Ha társadnál ilyen eszközt látsz, azonnal jelezd egy felnőttnek (tanár, osztályfőnök, szülő, védőnő). 

Ha ezt teszed, ez nem ciki, vagy árulkodás, hanem életet menthet! 

 Ha kábítószert fogyasztasz, tartasz magadnál vagy másoknak árusítasz, bűncselekményt követsz el! 

 Ha konfliktusba kerülsz valakivel, szavakkal érvelj, ne ököllel!  

 Azonnal kérj segítséget egy felnőttől, ha: 

o online vagy személyesen zaklatnak, megszégyenítenek, 

o bántalmaznak, megkárosítanak, vagy olyan dologra kényszerítenek, amit te nem akarsz 

megtenni, 

o haverod, osztálytársad, barátod megítélésed szerint bajban van. 

 

 

 

 

 

 

*A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök listáját a 175/2003. kormányrendelet melléklete tartalmazza: 

 az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága 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: felajzott 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). 
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A GY-M-S Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén tevékenykedő iskolai 

bűnmegelőzési tanácsadók: 

Név, rendfokozat Illetékességi terület Mobiltelefonszám E-mail cím 

Walczer Zsuzsanna  
c. r.őrnagy 

Győr 06-20-295-7165 ehnew@gyor.police.hu 

Princzes Adrienn  
c. r.őrnagy 

Győr 06-20-295-7472 princzesa@gyor.police.hu 

Kovács László  
nyá. r. alezredes 

Sopron 06-20-295-6649 kovacslgy@gyor.police.hu 

Pápai Gyula  
c. r.őrnagy 

Mosonmagyaróvár 06-20-247-9279 papaigy@gyor.police.hu 

Varga András  
r.főhadnagy 

Kapuvár 06-20-295-6670 vargaan@gyor.police.hu 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén tevékenykedő  

drogprevenciós szakemberei: 

Név, rendfokozat Illetékességi terület Mobiltelefonszám Központi e-mail cím 

Kovácsné Róka 
Zsuzsanna r.zászlós 

Győr 06-70-372-7306 

infodrog@gyor.police.hu 

Kovács László c. 
r.alezredes 

Sopron 06-20-295-6649 

Pápai Gyula  
c. r.őrnagy 

Mosonmagyaróvár 06-20-247-9279 

Maczik Zoltán c. r. 
őrnagy 

Csorna 06-30-355-7677 

Varga András r. 
főhadnagy 

Kapuvár 06-20-295-6670 

A rendőrséget érintő, szakmai kérdéseivel bizalommal fordulhat: 

GY-M-S MRFK Bűnmegelőzési Osztály 9024 Győr, Szent Imre út 2-4. 

Győri Rendőrkapitányság 9024 Győr, Zrínyi u. 54. 

Soproni Rendőrkapitányság 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 5. 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 8. 

Csornai Rendőrkapitányság 9300 Csorna, Eötvös u. 3. 

Kapuvári Rendőrkapitányság 9330 Kapuvár, Sport u. 20. 

 
 

Azonnali intézkedést igénylő esetben hívja: 
 

 


