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OKTATÁSI HÍRLEVÉL
OKTÓBER
Tisztelt Pedagógusok!

Hírlevelünkben ismét a tanuló ifjúságot, gyermekeinket veszélyeztető kábítószerek, kábító hatású
anyagok kerülnek előtérbe. Most azonban a felnőttek, elsősorban a pedagógusok, szakemberek, szülők
figyelmét kérjük egy újfajta rendőrségi kezdeményezés okán.
A kábítószer használattal kapcsolatosan számos védő és kockázati tényező ismeretes. A védő tényezők
közül fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű a társas kohézió, a társas támogatások, illetve kapcsolatok
minősége a család, a helyi közösség, az iskola és a kortárscsoportok színterein egyaránt. Ha a család és
a közösség nem tud támaszt nyújtani, az iskola pedig inkább kudarcok színtere, akkor nő a normasértő
magatartásokkal kísérletező kortársak befolyása, és a droghasználat kockázata is nagyobb.
A megelőzési programok tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a család szerepének
megerősítésére a szülői szerepre való felkészítésre.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat
rögzíti, hogy: "A családok, főképpen a szülők feladata a nevelés, a védelmi és önvédelmi funkciók
kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a probléma- és konfliktusmegoldó képességek
kialakítása. Ugyanakkor problémát jelent, hogy sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában az
egyes bűncselekmények társadalmi veszélyességével, a gyermekeikre leselkedő veszélyekkel."
Annak érdekében, hogy széles körben megismerhetővé tegyük és tudatosítsuk, a Rendőrség a
szülőkre és a családokra kiemelt partnerként tekint a kábítószer-bűnözés megelőzésében.
Az Országos Rendőr-főkapitányság, a fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok valamint a
budapesti kerületi és a városi rendőrkapitányságok a 2014/2015. tanévben új drog-prevenciós
programot indítottak a kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében.
Az új program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra,
hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban
részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázatairól.

Megyénkben a tíz városi rendőrkapitányságon kijelölésre került egy-egy olyan rendőr, aki tájékozató
előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a
12-18 éves gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.
Feladatai közé tartozik, hogy felkérés alapján a kapitányság illetékességi területén található
általános- és középiskolákban, civil szervezeteknél, egyházaknál, gyermekjóléti és családsegítő
szolgálatoknál, önkormányzatoknál előadás, szülői értekezlet keretében tájékoztatást adjon az
említett témakörben.
A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a programot képviselő rendőrségi szakember
havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente egy alkalommal telefonos ügyeletet tart,
valamint e-mail útján is elérhető.

A programban részt vevő rendőrök és elérhetőségeik a hírlevél mellékletében található.
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Kimutatás „a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programtervben részt vevő rendőrök és elérhetőségeik
Kapitányság

Név

Edelény

Szabó Péter r. törzsőrmester

Encs

Krupár András r.százados

Kazincbarcika

Babály Mihály r. alezredes

Mezőkövesd

Boncsér Ákos r. hadnagy

Miskolc

Kovácsné Leskó Anna r. őrnagy

Ózd

Stadler Mihály r. alezredes

Sárospatak

Palatinusz Attila r. zászlós

Sátoraljaújhely

Kiss János r. alezredes

Szerencs

Lakatos László r. százados

Tiszaújváros

Bélteczki László r. őrnagy

Fogadóóra
minden hónap első szerda 14.00 órától
rendőrkapitányság fszt. 31. iroda
Edelény, Miklós Gyula út 6., 3780
minden hónap első kedd 15.00-16.00 óra
rendőrkapitányság épülete
II. emelet 219. iroda
Encs, Petőfi út 75/a, 3860
minden hónap második kedd 15.00-16.00
óra
rendőrkapitányság I. emelet 113. iroda
Kazincbarcika, Barátság tér 1-3., 3700
minden hónap első kedd 14.00-15.00 óra
rendőrkapitányság épülete
Mezőkövesd, Egri u. 2., 3400
minden hónap első hétfő 13.00-14.00 óra
rendőrkapitányság II.em.224 iroda
Miskolc, Fábián kapu 4.. 3525
minden hónap első hétfő 14.30-15.30 óra
rendőrkapitányság épülete
Ózd, Jászi Oszkár út 2.,3601
minden hónap első kedd 15.00-16.00 óra
rendőrkapitányság épülete
Sárospatak, Rákóczi út 33/a, 3950
minden hónap első hétfő 14.00-15.00 óra
Trefort Ágoston Szakképző Iskola,
Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14., 3980
minden hónap első szerdán 13.00 órától
Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji
Rendőrőrs
Tokaj, Ady Endre út 8., 3910
minden hónap második péntek 12.3013.30 óra
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Humánszolgáltató Központ

Telefonügyelet

e-mail

minden hónap első és harmadik hét
szerda 13.00 órától

drog_edelenyrk@borsod.police.hu

minden hónap első és harmadik hét kedd
14.00-15.00 óra
46/587-277
minden hónap első és harmadik hét
szerda 10.00-11.00 óra
48/510-550
minden hónap második kedd 14.00-15.00
óra
49/505-440
minden hónap első és harmadik hét hétfő
14.00-15.00 óra
46/514-511
minden hónap második és negyedig hét
hétfő 14.00-15.00 óra
20/293-9656

drog_encsrk@borsod.police.hu

drog_kazincbarcikark@borsod.police.hu

drog_mezokovesdrk@borsod.police.hu

drog_miskolcrk@borsod.police.hu

drog_ozdrk@borsod.police.hu

kéthetente kedd 17.00-18.00 óra
47/513-030

drog_sarospatakrk@borsod.police.hu

minden hónap második és negyedik hétfő
14.00-15.00 óra
06-20/2939606

drog_satoraljaujhelyrk@borsod.police.hu

minden hónap második szerda
munkaidőben
47/552-189/190
Minden hónap második hétfő 14.0015.00 óra
49/544-293

drog_szerencsrk@borsod.police.hu

drog_tiszaujvarosrk@borsod.police.hu

