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SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁS FIATALKORÚAK ESETÉBEN
– A KÉTÉLŰ FEGYVER

Tisztelt Pedagógusok!
Sokszor felmerült az a kérdés, hogy egyes tanulók olyan hangnemet engednek meg a
pedagógussal, ami megbotránkozást okoz. Mit lehet tenni? Ha szólunk a
rendőrségnek, akkor sem történik intézkedés, másnap minden ugyanúgy folytatódik.
Tudjuk, és hangsúlyoztuk, hogy a rendőrség megtette intézkedését, szabálysértési
feljelentést tett az önkormányzatnál, illetve jelzéssel élt a gyermekvédelmi
intézményrendszernél. Azt is elmondtuk, hogy a fiatalkorúakkal szemben
alkalmazható szabálysértési intézkedések, büntetések korlátozottak, az eredményük
pedig ismert, nincs visszatartó erő.
Másik kérdés, hogy a kisebb fajsúlyú cselekmények, a lopások, boltokban, nem zárt
helyeken, helyiségekben 20.000 Ft alatti elkövetési értéknél, mint szabálysértés
sokszor felderítetlen maradt, illetve fiatalkorúak esetén az eljárás különösen
visszatartó intézkedés nélkül végződött.
A helyzet változott!
Az iskolában és iskolán kívül elkövetett egyes kisebb súlyú cselekmények,
szabálysértések felderítése, ügyfeldolgozása, és nem utolsósorban szankcionálása
megváltozott.
A szabálysértési törvény jelzett módosítását szükségessé tette egyes cselekmények
társadalomra veszélyességének növekedése, a kistelepülésen élőket sújtó tulajdon
elleni szabálysértések felderítetlenül maradása.
Tettenéréskor az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjét a rendőrség a
gyorsított bírósági eljárás érdekében őrizetbe veheti akkor is, ha a helyszínről
elmenekült jogsértőt az elkövetéstől számított két napon belül elfogja.
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Végre mondhatjuk: A pedagógussal szemben alkalmazott megbotránkoztató
viselkedés, vagy a bolti lopás akár azonnalos bilincseléssel járó előállításhoz,
őrizethez, és több napos elzáráshoz vezethet.
A kérdés és megoldás kétélű: Kell-e ilyen megaláztatás a fiatalkorúnak? El kell-e
idáig jutni? A válasz egyértelműen nem! Nem kell, mert érzékelhető a visszatartó erő,
a törvény hatályba lépését követően a szakemberek szerint 20-30 %-kal visszaesett a
bolti lopások száma.
Mit kell tennünk, hogy az iskolai szabálysértések is visszaszoruljanak?
Egy dolgot biztosan, azt hogy elmondjuk tanulóinknak minek mi a
következménye és azt is, hogy a hatóság következetes.
Megosztotta a társadalmat a „heccből” bolti lopást elkövető fiatalok esete, és a velük
szemben alkalmazott törvényi szigor. Legyen itt egy markáns vélemény:
„Nos, kérem, én pedig már az elején azt mondtam: végre! Mert azért egy-két fiatal
elszólta magát, hogy bizony az ő köreikben sikk a lopás, valami elcsenése, a fizetés
nélküli lelépés,… és az efféle „csínytevés”. Kérem! Legyen! Majd legalább jókat
nevetnek a heccen a fogdában!(?) Ha van még kedvük. De talán eszükbe jut, hogy ők
milyen kellemetlenséget okoztak a meglopottaknak, s mit is jelent ez majd később a
továbbtanulásnál, elhelyezkedésnél, ha kiderül.”
Czakó István, 2010. szeptember 25.
Nemzeti Internet Figyelő

Tisztelt Pedagógusok!
Az idézetben megfogalmazott véleménnyel nem kötelező egyetérteni, de a szavakat
egyenként elolvasni és értelmezni érdemes. Minden igazság és minden probléma
ezekkel a szavakkal fogalmazódik meg akár egyetértünk a mondatokkal akár nem.
A mellékletben csatolt módszertani útmutató és hozzátartozó oktatási tematika
azért készült, hogy fiatal korosztályunknak bemutathassuk az egyes
cselekmények következményeit, és mellé rendeljük az azonnal bekövetkező
súlyos szankciókat.
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