
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

OKTATÁSI HÍRLEVÉL 
2011. SZEPTEMBER 

 
Ha kezdődik az iskola, akkor ISKOLARENDŐR… 

 
 
A gyermekek biztonsága, s ezzel kapcsolatban a jövő generációjának az önrendelkezés 

körébe tartozó biztonságos életvitelre nevelése alapvető társadalmi érdek, amely számos 

intézmény - többek között a rendőrség munkájának is - szerves részét képezi. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az Országos Baleset-megelőzési Bizottság 

számára a gyermekek védelme, és a közlekedési nevelőmunkában való aktív részvétel 

immár évtizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat.  

 

A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet- vagy 

vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról vagy csak a 

tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életkorukból 

adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési helyzetekben –vagy a biztonságot nyújtó közeg 

híján– az élet más, számukra ismeretlen szituációiban. A tudatos közlekedési magatartás 

kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a felkészítésnek, a szülői 

példamutatásnak, a tanórai és a tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek a jövőben is 

meghatározó szerepe lesz. 

 

A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével meghirdetett „Az iskola rendőre" programja az 

eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló 

átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program egyik célja, hogy a 
rendőrség közelebb kerüljön az ifjúsághoz és ezáltal „pozitív rendőr-kép" alakuljon ki 
a gyermekekben, szülőkben és a pedagógusokban.  
 

Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot az érintett oktatási 

intézmények vezetőivel, és tájékoztatják őket "Az iskola rendőre" program folytatásáról. 

Megkeresik azokat az alap- és középfokú oktatási intézményeket, akik még nem 

csatlakoztak a programhoz, és felkérik őket az együttműködésre. A fogyatékkal élő emberek 

védelmét, biztonságos közlekedését továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni, ezért a 

sérült, vagy fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó intézményeket is bevonásra kerülnek a 

programba.  
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Az elmúlt három tanév eredményeit és tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a 

rendőrség által kezdeményezett programmal, azok céljaival az iskolák jelentős része 

egyetértett, azt szívesen fogadták.  

 

A tanévkezdéshez kapcsolódóan 2011. szeptember hónapban –a napi oktatás kezdetének és 

befejezésének időszakában– kiemelt rendőri jelenlétet biztosítanak azon általános iskolák 

környékén, ahol ez köz- és közlekedésbiztonsági szempontból indokolt.  

Demonstratív rendőri jelenlét alkalmával elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, 

és fokozott figyelmet fordítanak a gépjárművezetők jogkövető magatartásának 

ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a 

biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. A korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően a feladat végrehajtásába bevonják a polgárőrség helyi szervezetét. 

 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendőri jelenlét miatt a gyermekek, a pedagógusok és a 

szülők egyaránt nagyobb biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az 

iskolák környékén a gépkocsivezetők sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat 

betartva közlekednek. 

 

A programnak köszönhetően az oktatási intézmények vezetői bátrabban jelzik 

észrevételeiket, és bizalommal fordulnak a rendőrséghez. Az iskolák vezetői pozitívumként 

élték meg, hogy olyan kontakt, illetve koordináló személy került az iskola és a rendőrség 

„közé”, akihez közvetlenül fordulhatnak problémáikkal, kérdéseikkel. Folyamatossá vált az 

érintett iskolákban az információáramlás. A rendőrök részéről tartott előadások, illetve 

egyéb rendezvények pedig tovább színesítették a gyermekek szabadidős tevékenységét.  

 

Az elmúlt három tanév tapasztalatai bebizonyították ennek az egyedülálló 

kezdeményezésnek a szükségességét, ezért a 2011/2012. tanévben az Országos 

Rendőrfőkapitány elrendelte „Az iskola rendőre” program folytatását. Az Országos Baleset-

megelőzési Bizottsága -több évtizedes tapasztalatára, kiépített kapcsolatrendszerére, 

társadalmi támogatottságára és egyéb lehetőségeire építve- továbbra is szerepet vállal „Az 

iskola rendőre” program koordinálásában, és a baleset-megelőzés speciális eszközeinek 

alkalmazásával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez. A gyermekbalesetek megelőzése 

érdekében folytatott kampányait, felmenő rendszerű országos közlekedésbiztonsági 

versenyeit „Az iskola rendőre” programhoz kapcsolódóan hajtja végre.  

 

Mivel a programban résztvevő kollégák a saját szakterületük feladatainak ellátása mellett 

végzik tevékenységüket, a legkiemelkedőbb munkát végző iskolarendőrök munkáját az 

MRFK vezetője az ORFK-OBB által központilag létrehozott „Az év iskolarendőre” díjjal 

ismeri el.  

 
 

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 
 

___________________________________________________________________________ 


