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Beszámoló 

Dátum: 2017. november 27. 
Program megnevezése: Fiatalok felelős életre nevelésének programsorozata- 
Bűnmegelőzési előadás. 
Program időtartama: 1,5 óra 
Program helyszíne: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Esze Tamás Tagintézménye 
3980 Sátoraljaújhely Esze u. 14. 
Összefoglaló: 
A programon 30 fő vett részt. Tóth Imre Címzetes Rendőr Főtörzszászlós Rendőrségi 

Tanácsos és Baleseti Helyszínelő kérésére 2 csoportban tartottuk meg az előadást. Mind két 

csoportban ugyanaz hangzott el. 

Az előadó röviden bemutatta a jogszabályi a jelenlévő korosztályt érintő jogszabályi hátteret: 

1. Bűncselekmény fogalma:   

Btk .szerint az a szándékos vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 

törvény büntetés kiszabását rendeli.  

Kiemelte, hogy a bűncselekményt a törvény már 12 éves kortól bünteti. 

2. A szabálysértés fogalma 

Szabálysértés a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely 

veszélyes a társadalomra. 

A törvény alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, 

amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban 

sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, 

a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek 

személyét vagy jogait. 

3. Bűncselekmények megelőzése - Az áldozattá válás elkerülése érdekében: 

• Érdemes a táskát a hóna alá szorítva vagy azt elöl viselve közlekedni (különösen 

tömegben), az okmányokat, pénztárcát, mobiltelefont egymástól elkülönítve, belső 

zsebben vagy a táska belső rekeszében - semmiképpen sem kosárban, szatyorban - 

tartani. 

• Iratait lehetőleg ne a pénztárcájában, bankkártyáját ne a PIN-kóddal együtt tárolja. 

• Vásárlás során ne hagyja pénztárcáját, kézitáskáját a pulton vagy a 

bevásárlókocsiban, kosárban. 
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• A gépjármű utasterében látható helyen soha ne hagyjon semmit! Ha vásárlás után 

bepakolt a gépjárművébe, lehetőleg ne menjen vissza az üzletbe, mert így nagyobb 

az esély arra, hogy feltörik a kocsit. 

• Tömegközlekedési eszközökön fokozottan vigyázzon értékeire! Vonaton, 

autóbuszon csomagjait ne hagyja őrizetlenül, ne bízza ismeretlen személyekre! 

• Kerékpárját minden esetben zárja le, a kosárban, csomagtartón, kormányon ne 

hagyjon ott semmit! 

• Strandoláskor ne hagyja felügyelet nélkül a csomagokat, értéktárgyakat, ha van rá 

lehetőség, használja az értékmegőrzőt! 

• Lehetőség szerint ne engedjen be idegent az otthonába (ez az alkalmi árusokra is 

vonatkozik)! A trükkös lopások elkerülése érdekében adott esetben - pl. telefonon 

keresztül- próbáljon meggyőződni róla, hogy az ismeretlen valóban az, akinek 

mondja magát. 

4. Iskolában előforduló bűncselekmény/szabálysértés (lehet) 

• testi sértés 

• kényszerítés 

• közveszéllyel fenyegetés 

• garázdaság 

• közokirat hamísítás 

• lopás 

• rablás 

• rongálás 

• zsarolás 

• személyes szabadság megsértése 

5. Tiltott szerek: 

• hatásai 

• előfordulási helyei 

6. Segélyhívás! 112 

• indokolt segélyhívás (példákon keresztül) 

• indokolatlan segélyhívás 

• Hol közlekedhet a kerékpáros? 

• Bemutatta a „Kerékpáros kisokos” kiadványt. 
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Rövid összefoglalással és a felmerülő kérdések tisztázásával zárult a program. A résztvevők 

rendkívül aktívak voltak és többen jelezték, hogy nagyon érdekes és hasznos volt a program 

a számukra 

 

       
 

 


