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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 ORFK-Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság számára a gyermekek védelme, és a közlekedési nevelőmunkában való aktív 
részvétel immár évtizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat. Az elmúlt években hazánkban a 
gyermekek közlekedésbiztonsága terén nemzetközi viszonylatban is jelentős sikereket 
könyvelhettünk el. Míg 1990-ben 3740 gyermek sérült meg közlekedési balesetben (melyből 
107 volt halálos kimenetelű), addig 2008-ban 2117, 2009-ben pedig 2012 gyermekbaleset 
történt az ország közútjain. 2008-ban 25, 2009-ben pedig 22 gyermek vesztette életét közúti 
közlekedési baleset következtében. 
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 2008/2009-es tanévben meghirdetett "Az Iskola Rendőre" program sikeres végrehajtását 
követően az Országos Rendőrfőkapitány a program folytatását rendelte el.  
Az elmúlt két tanév tapasztalatai alapján a program 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 iskolák a rendőrség által nyújtott 
programot egyfajta szolgáltatásnak tekintették. A rendőrség egy kínálatot nyújtott át, amelyek 
közül az iskola a célcsoport és a téma alapján válogathatott. 
Az elmúlt két tanév eredményeit és tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a rendőrség 
által kezdeményezett programmal, azok céljaival az iskolák jelentős része egyetértett, azt 
szívesen fogadták, és együttműködésükről biztosították az iskola rendőreit. 
Az iskolarendőrök a tanévnyitón, az osztályfőnöki órán a diákokat, valamint ha lehetőséget 
kaptak, akkor szülői értekezleten, fogadóórán tájékoztatták a pedagógusokat és a szülőket a 
programról. A rendőrök az előadások során kitértek a gyerekekre leselkedő általános 
veszélyekre. A helyi rendőri szervek közlekedésbiztonsági versenyeket szerveztek, nyílt 
napokat rendezték és lehetőséget biztosítottak az iskoláknak, hogy a helyi kapitányságokra 
látogatva megismerkedjenek a rendőri munkával.  
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A közlekedésbiztonsági előadások során a rendőrök felhívták a diákok figyelmét a gyalogos 
és kerékpáros közlekedés alapvető szabályaira, valamint az évszaknak megfelelő biztonságos 
közlekedésre. 
Az iskolai előadások népszerűsége egyre erősödött, a programnak köszönhetően nagyon sok 
tanintézet igényelte a tájékoztatókat. Elmondható, hogy a rendőri jelenlét miatt a gyermekek, 
a pedagógusok és a szülők is 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 iskolában 
az információáramlás. A rendőrök részéről tartott előadások, illetve egyéb rendezvények 
pedig tovább színesítették a gyermekek szabadidős tevékenységét.  
 
Az előző tanévben „Az iskola rendőre” programhoz 2571 általános iskola csatlakozott, a 
delegált rendőrök létszáma 2031 fő.  
Megyénkben a 2009/2010-es tanévben a programban résztvevő oktatási intézmények száma 
227, melyekben összesen 193 iskola rendőr lát el szolgálatot. Nem egy terület van 
megyénkben, ahol több kistelepülési általános iskolában ugyanaz a kolléga az iskola rendőre. 
 
A tanév során az iskolarendőrök az alábbi feladatokat kapták: 
 

• Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot az illetékes 
oktatási intézmények vezetőivel, és tájékoztatják őket "Az iskola rendőre" program 
folytatásáról. Megkeresik azon általános iskolákat, akik még nem csatlakoztak a 
programhoz, felkérik őket az együttműködésre.  

 
• A közúti közlekedés szempontjából a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők segítsége 

alapvető társadalmi érdek. A fogyatékkal élő emberek védelmét, biztonságos 
közlekedését kiemelt feladatként kell kezelni, ezért a sérült, vagy fogyatékkal élő 
gyerekekkel foglalkozó intézményeket is bevonják a programba.  

 
• A helyi rendőri szervek az iskolarendőr közreműködésével még a tanév megkezdése 

előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének 
közbiztonsági-, közlekedési- és bűnügyi helyzetét áttekintik és elemzik. Ennek 
keretében a helyi önkormányzatokkal és területileg illetékes közlekedési hatóságokkal 
közösen – az érintett tanintézmények képviselőit is bevonva – az iskola közelében 
forgalomszervezési és forgalomtechnikai bejárásokat tartanak.  

 
• „Az iskola rendőre” a hozzá tartozó oktatási intézményben ellenőrzi a tavalyi tanévben 

központilag biztosított plakátok meglétét, állapotát. Azok elhasználódása, eltávolítása 
esetén azt haladéktalanul pótolják.  

 
• A rendőrkapitányságok feltérképezik azokat a vendéglátó egységeket, amelyekben a 

fiatal korosztálynak különböző típusú összejöveteleket tartanak. Áttekintik és elemzik 
ezen szórakozóhelyeken és közvetlen környékükön az előző évek során történt 
szabálysértéseket és bűncselekményeket.  
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• A tanévkezdéshez kapcsolódóan 2010. szeptember hónapban – a napi oktatás 
kezdetének és befejezésének időszakában –kiemelt rendőri jelenlétet biztosítanak azon 
általános iskolák környékén, ahol ez indokolt. Demonstratív rendőri jelenlét 
alkalmával elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet 
fordítanak a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a 
kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés 
kötelező használatára.  

 
• A megyei és a városi baleset-megelőzési bizottságok munkatársai "Az iskola 

rendőrével" előzetesen egyeztetve szeptember, valamint október hónapban felkeresik 
az általános iskolákat, - és elsősorban az alsó tagozatos tanulók részére - osztályfőnöki 
óra keretében tájékoztató órákat tartanak a korosztályt érintő baleset-megelőzési 
információkról, a közlekedés veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról. 

 
• Amennyiben az oktatási intézmény vezetője erre lehetőséget ad, "Az iskola rendőre" 

félévente legalább egy alkalommal "fogadóórát" tart az iskolában. 
 

• "Az iskola rendőre" lehetőség szerint jelen lesz valamennyi jelentősebb iskolai 
rendezvényen (tanévnyitó, tanévzáró, felkérés esetén fogadó óra, illetve szülői 
értekezlet). Folyamatos kapcsolatot tart fent az intézmény vezetőségével és a 
diákokkal. 

 
• "Az iskola rendőre" részt vesz a baleset-megelőzési bizottságok által szervezett az 

általános iskolákat érintő kampányokban, a reggeli forgalom segítésében, a 
szabálytalankodók kiszűrésében. Megkeresés esetén segítséget nyújt a baleset és 
bűnmegelőzés érdekében kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében, 
valamint a KRESZ oktatás koordinálásában.  

 
• A gyalogos-átkelőhelyen bekövetkezett közlekedési balesetek megelőzése miatt, – 

nemzetközi tapasztalatokra alapozva – továbbra is szükséges a tantestületek, valamint 
a szülői munkaközösségek bevonása annak megvalósítása érdekében, hogy az 
általános iskolák közvetlen közelében található gyalogos-átkelőhelyeken láthatósági 
mellény és jelzőtárcsa alkalmazásával önkéntes személyek segítsék a gyermekek 
biztonságos áthaladását. 

 
• Évente legalább egy alkalommal ifjúságvédelmi konzultációt tartanak a pedagógusok 

számára. 
 

• Az előző tanév során kihelyezett „Üzenő- vagy ötletláda” tartalmát folyamatosan 
értékelik. 
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