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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

OKTATÁSI HÍRLEVÉL
2013. FEBRUÁR
RENDŐRI SEGÍTSÉG AZ ISKOLAKERÜLÉS VISSZASZORÍTÁSÁRA

A rendőrség közvetlen felhatalmazást kapott a 14 éven aluli, engedély nélkül távol lévő gyermek
tanintézetbe történő visszakísérésére.
Erre a rendőri intézkedésre az 1994. évi XXXIV. törvény (a Rendőrségről) 34/A.§-a ad lehetőséget.
Végrehajtási szabályait az országos rendőr-főkapitányi utasítás szabályozza. Az iskolakerülő
gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedések részletszabályairól szóló
norma 2013. január 1-jétől hatályos.
A törvény szerint „A rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül,
valamint aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától vagy az
iskola által szervezett kötelező foglalkozástól engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel
távozott el -a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes egyeztetést követően- a nevelésioktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti.”
A „hitelt érdemlő igazoláson” a nevelési-oktatási intézmény, az orvos, valamint a 14. életévét be
nem töltött tanuló szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolást kell érteni.
Megyénkben az elmúlt években jelentősen megnövekedett a 14. életévüket még be nem töltött
gyermekek körében is az iskolakerülő magatartás. Ezek a fiatalok a városok közterületein,
forgalmasabb utcáin, parkjaiban, különösen a nagyobb bevásárló és szórakoztató központokban
csavarognak, „bandáznak”, és ezzel a magatartással súlyosan veszélyeztetik testi, lelki, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődésüket.
A fentieket támasztják alá a Miskolcon immár 4. éve működő „ifjúságvédelmi őrjárat” során
szerzett tapasztalatok is.
Az oktatási intézmények vezetői szerint manapság a diákok sokkal gátlástalanabbul „lógnak” a
tanórákról, mint ezelőtt néhány évvel. Sokszor maguk a szülők is tisztában vannak azzal, hogy a
gyermekük nem jár be az órákra, de vagy arra hivatkoznak, hogy tehetetlenek vagy még ők is
„támogatják” azzal, hogy igazolást írnak a hiányzásról.
2013. január 3-án délelőtt 9 óra körüli időben az Ózdi Rendőrkapitányság járőrei a helyi
nagyáruház parkolójában felfigyeltek egy céltalanul csellengő gyermekre. Kérdőre vonták, hogy
miért nem tartózkodik az iskolában. A fiú a távolmaradását nem tudta hitelt érdemlően igazolni,
ezért a kiskorú által megnevezett általános iskolával való egyeztetés után beszállították oda, majd
elismervény aláírásával átadták az intézmény képviselőjének.
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Szintén Ózdon 2013. január 28-án egy 13 éves gyermek sétálgatott a belvárosban iskolaidőben. A
járőrök őt is átadták az illetékes iskola igazgatójának.
2013. januárjában megyénkben 69 alkalommal került sor gyermekkorú igazoltatására és ebből 6
esetben volt szükség az új törvény szerinti intézkedésre, vagyis az iskolából engedély nélkül távol
lévő gyermek visszaszállítására.
Az utasítás végrehajthatósága szükségszerűvé tette a Rendőrség és az Oktatási Hivatal közötti
együttműködési megállapodás létrejöttét. Az ennek mellékleteiben szereplő igazolás-mintákat
javasoljuk bevezetni, mert ezáltal könnyebben nyomon követhető, hogy a gyermek igazoltan vagy
igazolatlanul van távol az iskolától. Az igazolást minden esetben iskolai bélyegzővel és hiteles
aláírással célszerű hivatalossá tenni, ezzel is kiküszöbölve a gyermeki „kreativitás” lehetőségeit.
Annak ellenére, hogy a megfelelő szülői felügyelet hiányában eltévelyedett gyermekek kezelése
elsősorban nevelési és oktatási feladat, az életbe lépett változások által a rendőrség jelentős
segítséget nyújthat. Egy-egy iskolába kísérés, mély nyomot hagy a tanulókban és környezetükben.
A rendőri intézkedés híre „futótűzként” terjed az intézményben, ezáltal (ha a megrögzött
iskolakerülőket nem is rettenti el) az alkalomszerűen hiányzókat visszatarthatja.
Arról még nincs tapasztalat, hogy mennyire válik majd be az új „rendszer”. Bízunk benne, hogy a
hatóságok és intézmények összefogása meghozza a várt eredményeket és egyre kevésbé
találkozhatunk iskolaidőben csellengő, „lógó” diákokkal.

___________________________________________________________________________
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
℡ (46) 514-500/23-27, fax: 27-37
E-mail: bbalap@hu.inter.net
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IGAZOLÁS

Alulírott

…………………………….……………………………….…………………

mint

a

……………………………………………….. nevű gyermek (szül. idő: …………………..anyja
neve: …….……………….................………..) szülője / törvényes képviselője igazolom, hogy
nevezett

gyermek,

aki

a(z)

.................................................………………………………………………..
………………………………………..……………………..)

….……

iskola

(címe:

osztályos

tanulója,

………………………………... napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett
foglalkozásról jogszerűen van távol.

A távolmaradás oka: …….....………………………………………………………

Dátum: …………..………………………….

…………………………………………
gyermek szülője / törvényes képviselője
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Intézmény neve: ………………………………………………………………………………...
Címe: ……………………………………………………………………………………………
OM azonosító: ………………………………..
A fenti köznevelési intézmény képviselőjeként igazolom, hogy……………………………………..
nevű (szül. idő: ………………………… anyja neve: …………………….…………………… )
………………….. osztályos tanulónk, ………………………………………………………….
napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol.

A

távolmaradás

jogcíme:

…….....………………………………………………………………..…….

Dátum: …………..………………………….

P. H.
…………………………………..
intézményvezető

