
RE-AKCIÓ

A JÖVŐ ISKOLÁJA

A BŰN LOGIKÁJA

MELLÉKLET

KÉPZÉSEINK

BŰNMEGELŐZÉSBŰNMEGELŐZÉS

b1_b1.qxd  2018.03.27.  11:28  Page 1



2 ZSARU-MELLÉKLET  

K
Ö

SZ
Ö

N
TŐ

DR. HATALA JÓZSEF, A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS ELNÖKE
Ahogyan a bűn jellege és megnyilvánulási módjai változnak, úgy a megelőzésnek is rugalmasnak
kell lennie. Megismerve, elemezve a folyamatokat a jövőbe is kell látnunk, hogy megértsük, milyen
irányt vesznek a társadalmi folyamatok, melyik területen számíthatunk kriminális kihívásokra.

Több tucat programot indított és
támogatott megalakulása óta a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.

Négy kérdéskörre koncentrálunk: először
is a gyermek- és ifjúságvédelemre,
hiszen a legfontosabb és legeredménye-
sebb, ha a felnövekvő nemzedék számá-
ra már tudatossá válik a megelőzés.
Lényeges a közterületeken elkövetett
bűncselekmények megelőzése, vissza-
szorítása. A harmadik az időskorúak

védelme, megérdemlik, hogy megvédjük
őket azoktól, akik kárt akarnak okozni
nekik. A reintegráció is nagyon fontos,
hiszen mindenkinek az a legjobb, ha egy
elkövető a börtönbüntetésének letöltése
után vissza tud illeszkedni a társadalom-
ba. Ennek a folyamatnak a segítése is
kiemelt feladatunk.

A bűnmegelőzés nem kizárólag a rend-
őrség dolga. Szerencsére az eddigi
tapasztalataink alapján az emberek,

szervezetek fogékonyak arra, hogy
maguk is tegyenek a biztonságukért. Az
elmúlt három évben 95 bűnmegelőzési
pályázatot tudtunk támogatni, amelyek-
ben gyermekekkel foglalkozó alapítvány,
önvédelmi egyesület, büntetés-végrehaj-
tási intézet, megyei rendőr-főkapitány-
ság és 31 helyi polgárőr-egyesület vett
részt megvalósítóként vagy közreműkö-
dőként. A helyi kezdeményezések mel-
lett természetesen vannak országos pro-
jektek is.

Készítettünk egy bűnmegelőzési musi-
calt Taurin trauma címmel, azt tervez-
zük, hogy DVD-n is kiadjuk a darabot.

A legkisebbek számára mesekönyvet
adtunk ki. Készítettünk egy klipet Hajós
Andrással HázŐrző, a betörő szving cím-
mel, amivel arra szeretnénk felhívni az
emberek figyelmét, hogy ők maguk is
sokat tehetnek azért, hogy illetéktelenek
ne hatolhassanak be otthonukba. Ezt a
célt szolgálja a HázŐrző elnevezésű,
mobiltelefonra és tabletre letölthető
applikációnk is. Most indul a rendőrség-
gel és a Társasházak Szövetségével a
Lépcsőház Őr programunk, amely a tár-
sasházak biztonságát emelné, kamera-
rendszer telepítésével segítené a nyo-
mozók munkáját.

A klasszikus kommunikációs módsze-
rek mellett olyan ötletek is kellenek,
amelyek meghökkentőek. Beszélő
robotjaink, amelyek különféle mozdula-
tokra programozhatóak, a gyerekekkel
segítenek felvenni a kapcsolatot. Olyan
nyugdíjasoknak szóló színházi előadást
állítottunk színpadra, amely a humor
által mutatja be a rájuk leselkedő veszé-
lyeket.

Látjuk, hogy folyamatosan érik be az
elmúlt négy év munkájának gyümölcse.
Összefogás nélkül ez nem volna lehetsé-
ges.

ÖSSZEFOGÁSSAL A BŰN ELLEN
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Hajós András népszerű,
egyben meglepő módon
tesz a bűnmegelőzés ér-

dekében. Klipet készített,
amely a HázŐrző, a betörő
szving nevet viseli. A spot ze-
néjét és dalszövegét Hajós
András írta, és a főszerepet is ő
játssza.
– Fontosnak tartom a társadal-
mi célú reklámokat – vallott a
kezdetekről Hajós András. – Ki-
fejezetten tetszik, hogy manap-
ság több humoros, figyelemfel-
hívó anyag készül ezen a téren.
Amikor találkoztam a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács vezetői-
vel, rögtön kiderült, hogy egyre
gondolunk, megvolt az össz-
hang. Az ember feszült egy ki-
csit, ha rendőr ezredesekkel és
tábornokokkal találkozik, de
aztán kiderült, hogy pont tőlük
kapom a legnagyobb szabadsá-
got. Abszolút nyitottan álltak
az én elképzeléseimhez is, és
abban is egyetértettünk, hogy a
kívánt hatás elérése érdekében
nagy stábbal, sok kamerával,
profi világítással, kellékekkel és
sminkkel egy komoly forgatási
napot kell szervezni. Ilyen kö-
rülmények között öröm dolgoz-
ni! – folytatta.
– A Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács nagyon jól körülírta a pro-
dukcióval kapcsolatos tudniva-

lókat. Tudták, hogy mit szeret-
nének, és hogy miről szóljon az
egész. Később összeültünk
mind annyian. Rendőrök, krea-

tívok, rendezők, operatőrök, és
letisztáztuk, hogy pontosan mi-
ről szóljon a film. Utána én el-
vonultam, és egyszer csak
megjött a konkrét ötlet. A dalt
írtam meg először, aztán pár
napig gitároztam, dúdoltam. Az
ihlet olyan, mint egy gólpassz,
könnyen jön, de sok gyakorlás
és nagy meló rendszeresen jól
elkapni, átvenni és főleg berúg-
ni a gólt. Magát a HázŐrző app-
likációt is letöltöttem és meg-
néztem, hiszen a klip – az alap-
üzenet mellett – ezt is népsze-
rűsíteni hivatott. Nagyon ügyes
kis alkalmazásnak gondolom,
mert nem riogatással vagy ré-
misztgetéssel, hanem modern,
interaktív „ráébresztéssel” se-
gít az embereknek végiggon-
dolni a vagyonvédelmi helyze-
tüket. Ajánlom mindenkinek,
lehet, hogy kipróbálásakor ki-
derül, hogy – bár mobiltelefo-
nos játékok terén már profik
vagyunk – lakásunk, értékeink
biztonsága terén még van ten-
nivalónk. A forgatás kemény
volt, de megérte. Eléggé hozzá
vagyok szokva az extrém hely-
zetekhez színpadon és kamerák
előtt is. De azért 17 órát egy
lángoló piros szmokingban ug-
rálni, ez az én határaimat is fe-
szegette. A lángolót szó szerint
kell érteni, borzasztóan mele-

gem volt, miközben hol a szek-
rény tetején gitároztam, hol az
emeleti ablakból lógtam ki,
vagy éppen a galambstatisztá-
kat hajkurásztuk a kertben –
tette hozzá.
A fogadtatásról elmondta: 
– Zenészeknek, tévés kollégák-
nak mutogattam, és mindenki
imádta. Még a nagykamasz
gyerekeimnek is tetszett, pedig
az nagy szó! Azt látom, hogy a
neten is szépet ment, és úgy
hallottam, hogy egy nemzetkö-
zi konferencián is sikeres volt,
több ország rendőrei is megiri-
gyelték. Persze ne feledkezzünk
meg arról, hogy ez nem öncélú
dolog, a legnagyobb sikernek
azt tekintem, ha valaki pont
emiatt végiggondolja a helyze-
tét, fejleszt a biztonságán, és
ezzel bűnt előz meg.
A klip 2017 nyara óta elérhető
a YouTube-on, a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács hivatalos
csatornáján. Eddigi megtekinté-
seinek száma meghaladja
a 220 ezret. 
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A HÁZŐRZŐ

A VIDEÓ ITT
NÉZHETŐ MEG:

Egy okostelefonos alkalmazás,
amellyel mindenki felmérheti
otthona biztonsági szintjét, és
személyre szabott tanácsokat
kaphat annak növelésére. Az
app része egy tudástár, amely
a weben is elérhető: galériák
és videók segítenek elsajátíta-
ni a szükséges praktikákat. A
vagyonvédelmi kisokos tartal-
mazza mindazokat az alapelve-
ket és eszközöket, amelyeket
betartva és használva olyan
szintre növelhetjük otthonunk
biztonságát, hogy a betörők jó
eséllyel elkerüljék azt. Az okos-
telefonos alkalmazás az App
Store és a Play Store kínálatá-
ból vagy a www.hazorzo.
bunmegelozes.info
weboldalról tölthető le.
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Eddig 20 iskolában vitték színpadra az
életszerű szituációkat, humorral fűsze-
rezve. A tíz szervezet összehangolt

munkájára épülő rendezvény sikerét az ala-
pos felkészülés és a rugalmasság biztosítja. 

– Alapvetően szabadtérre tervezzük a
programot, de előfordult már, hogy torna-
csarnokba kényszerültünk. Minden eshető-
ségre fel vagyunk készülve. Az udvari bemu-
tatót ráhangoló előadások előzik meg,
melyek célja az alapvető ismeretek elsajátí-
tása és a hangulat fokozása, ismerkedés. Az
előadások a döntési helyzetekre, a következ-
ményekre, felelősségre, vagyonvédelemre,
börtönéletre vagy éppen a hatékony konflik-
tusmegoldásra vagy internetes veszélyekre
helyezik a hangsúlyt – mondja Topa Zoltán
őrnagy, aki az egyedülálló rendezvény meg-
álmodója és legfőbb koordinátora is.

Az interaktív előadások után az iskola
udvarán folytatódik a program. Zoltán
műsorvezetőként irányítja az eseményeket.

– A gyerekeknek itt nem csupán a néző-
közönség szerepe jut, bevonjuk őket a
különböző szituációkba, azaz átélik, megta-
pasztalják, hogy egy döntésnek mi lehet a
következménye. Az előadást egy-egy szem-
léletesebb bemutatóval a témához kapcso-
lódó attitűdformáló játékkal törjük meg,
ezért a gyerekek figyelme egy percre sem
lankad. Ilyen show elem például Atosznak,
az NBT-robotjának alakítása, amikor rögtön-
zött tornaórát tart a fiataloknak. A test-
mozgás közben a figyelő tekintetem nem
engedi a lazsálást, így minden diáknak
együtt kell mozognia a robottal – mosolyog
az őrnagy.

A rendezvényeken tonfás bemutatót tarta-

Élmény és a tapasztalati tanulás. Erre épít a Nem -
zeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 2015-ben indult
programja, a Re-Akció. A projekt számos város-
ban csal mosolyt az általános és közép iskolás
diákok arcára, miközben formálja személyisé -
güket, és rávilágít a döntéseik következ mé nyeire.

Játékos függőség

Fekvőtámaszhoz

RE-AKCIÓ

Elfogták a futballhuligánt
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Lindus akcióban

nak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallga-
tói, fegyveres embert tepernek le, támadá-
sok hatékony elhárítását mutatják be, a
BRFK Kutyás Alosztály munkatársai pedig
fegyelmezési bemutatóval, rejtőzködő sze-
mélyek felkutatásával és kábítószer keresés-
sel kápráztatják el a közönséget. Mindezzel a
rendőrség felkészültségét is demonstráljuk. 

– Életszerű, hétköznapi történeteket
viszünk színpadra középiskolás diákok
segítségével, akikkel már előre begyakorol-
juk a jeleneteket, amelyek középpontjában
a barátok, a szórakozás, a szerek és have-
rok hatása, a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, az ittas vezetés és az erőszak áll. A
Re-Akció a büntetőeljárás egyes folyamatait
mutatja be, az elkövetéstől a büntetésig.
Aki megnézi a show-t, már különbséget tud
tenni egy jó hecc és például egy rongálás
vagy rablás között. Megjelenik a rendőr, és
megbilincseli az elkövetőket, átvizsgálja a
ruhájukat, előállítja, majd később átadja
őket a büntetésvégrehajtás munkatársai-
nak. A gyerekek ezáltal azt is megtapasztal-
hatják, hogy az elítéltek milyen körülmé-
nyek között élnek.

Azért szeretünk bevonni a játékba diáko-
kat, mert ezáltal a saját bőrükön tapasztal-
ják meg, hogy mi vár rájuk egy rossz döntés
után. Fontos, hogy felismerjék, hogy az élet-
céljaik egy pillanat alatt szertefoszlanak, ha
nagyot hibáznak – magyarázza Topa Zoltán.

A programot egy diszkóbaleset szimulálá-
sával zárjuk. A bemutatott szituációban a
történet szereplői ittasan ülnek autóba, a
felelőtlenség pedig tragédiához vezet. A
szereplők súlyos sérülésekkel, eszméletlen
állapotban fekszenek az összetört autó-
roncsban. Hirtelen a tűzoltók és a mentők
szirénája töri meg a csendet. A sérülteket
kiszabadítják a járműből. A mentősök ellát-
ják a sérülteket, az autó közben lángra kap,
ezért a bemutató egy látványos tűzoltó
akcióval ér véget.  

A Re-akció rádöbbenti a gyerekeket arra,
hogy döntéseikért ők a felelősek. A prog-
ram legfontosabb célja a szemléletformá-
lás. A diákok az átélt jelenetek révén
tapasztalják meg, hogy egy könnyelmű tet-
tet milyen reakció követ, hogy súlyos
következményekkel járhat, és egy életre
szólhat a rossz döntés.

Atoszi karhajlítás
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Asportoló gyerekben egészséges ver-
senyszellem alakul ki, megtanulja tisz-

telni csapattársait és ellenfeleit, illetve a
teljesítményt. Az NBT pályázati programjai
közül számos éppen ezért a sportra fóku-
szál, sőt a 2016/17-es tanévtől A bűnmeg-
előzés helye és szerepe a sportfoglalkozá-
sokon címmel új tantárgy oktatása indult a
Testnevelési Egyetemen az intézmény és a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT)
együttműködésében. 

Nappali tagozaton két időpontban 16-16
fő vehette fel a tantárgyat, levelező tago-
zaton pedig 1 kurzus indult az elmúlt tan-
évben.  A tárgy oktatói dr. Molnár
István Jenő alezredes és Diószegi
Judit őrnagy, az NBT munkatársai. 

– A testnevelő tanárok és az edzők pél-
daképként szolgálnak a fiatalok számára
és a mozgás, a sport segítségével pedig
képesek azokat a szociális kompetenciákat
fejleszteni, attitűdváltozásokat elérni, ame-
lyek a bűnmegelőzésben is fontosak. A
szabálykövetés, a csapatmunka, az agresz-
szió-levezetés, az erőszakmentes konflik-
tusmegoldás, a tisztelet mind olyan eré-
nyek, amelyekre a sport megtaníthatja a
fiatalokat – mondta el Diószegi Judit, aki
hozzátette, hogy az órák az interaktivitás-
ra, a kritikus gondolkodás kialakulására, a
vélemények ütköztetésére, valamint tré-
ningmódszerekre épülnek, ebben is az NBT
újszerű megközelítését tükrözik. 

– Előnyt jelentett, hogy Jenő labdarúgó-
edzőként is dolgozik szabadidejében,
ezért rengeteg edzéseken szerzett tapasz-
talatot lehetett beépíteni a képzésbe. A
hallgatói visszajelzések alapján a résztve-
vők sokat tanultak önmagukról és a bűn-

megelőzés céljairól is a foglalkozásokon.
Úgy érezték, hogy hasznosan töltötték el
az idejüket, sokat tanultak az oktatóktól
és a hallottakat, tapasztaltakat a jövőben
is tudják hasznosítani tanári, edzői pályá-
juk során. A kurzusok végén elégedettségi
kérdőívet töltettünk ki a diákokkal. A kér-
dőívek kiértékelésekor sok pozitív véle-
ményt olvashattunk, a diákok szívesen
tanulnák a tantárgyat, szükség van szerin-
tük erre a tanár- és edzőképzésben. A leg-
pozitívabban mindenki a tréninggyakorla-
tokról és a hozzájuk kapcsolódó megbe-
szélésekről nyilatkozott. A képzés termé-
szetesen folytatódik 2018-ban is – tette
hozzá Diószegi Judit.
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LEGYEN A SPORT  
A SZENVEDÉLYED!

Egyre többen szeretünk biciklizni, szeretjük
kétkerekűnket is. Hogy környezetbarát

gép és egészségtudatos ember tulajdonvi-
szonya minél tartósabb legyen, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács 3. éve támogatja a
BikeSafe kerékpár-biztonsági rendszert, ami
tulajdonképpen egy internetes adatbázis,
kerékpárok és tulajdonosaik adataival.
Korábban is léteztek kerékpárbarát csopor-
tok által működtetett lokális adatbankok, de
ezek a bázisok nem voltak átjárhatóak, nem
értek össze.

Mivel a BikeSafe rendszert használja már a
rendőrség összes egysége és a polgárőrség
egyre több szervezete, ezért a rendőrök
egyre nagyobb hatékonysággal találnak meg
lopott kerékpárokat. A rendőrség illetékes
munkatársai speciális jogosultságukkal egyez-
tethetik a károsultak bejelentéseit, gyorsan
megfelelő információkhoz és fényképekhez
jutnak, vagy könnyen azonosítani tudják
megtalált, lefoglalt kerékpárok tulajdonosait. 

A rendszerbe három módon lehet bekerülni.
Egyik és legegyszerűbb módja az, amikor az
interneten keresztül magunk töltjük fel adata-
inkat és a bicikli fotóit, részletes leírással, a
fődarabok gyári számainak felrögzítésével. A
másik lehetőség, hogy a regisztrációs pont-
kén működő kerékpárboltokba látogatunk, és
ott regisztráltatjuk kerékpárunkat. A szolgál-
tatás ára jelképes, 950 forint egyszeri költség.
A rendőrség bűn- és baleset-megelőzési ren-
dezvényeken, lakossági programokon maga
is végrehajt regisztrációt, ez esetben a
regisztráció ingyenes. A szolgáltatásra mind
nagyobb igény mutatkozik, eddig több tízez-
ren éltek már a lehetőséggel. Az adatbázis
elérhetősége: www.bikesafe.hu

BIKE SAFE

Benkó Barbara hegyike-
rékpáros olimpikon a Bike

Safe mozgalom arca
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Akormány a lakosság bizton-
ságérzetének növelése ér-

dekében 2010-ben határozott
általános stratégia kidolgozá-
sáról. Ugyanebben az évben a
bűncselekmények számának a
tudomány eszközeivel való
visszaszorítása érdekében lét-
rejött a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács, és megkezdődött a
rendőrség személyi állományá-
nak több ezer fővel, technikai
parkjának új felszerelésekkel
történő folyamatos bővítése.

Az év végére 471 865 bűncse-
lekményt regisztráltak ország-

szerte, míg ez a szám 2013-ra –
az első bűnmegelőzési straté-
gia megszületésének idejére –
mintegy 20 százalékkal,
377 829-re csökkent. A tenden-
cia folytatódott, 2015-ben to-
vább csökkent, 280 113-ra,
majd egy évvel később
290 779-re módosult.

A közterületeken elkövetett
bűncselekmények száma – Eu-
rópa nagyvárosai között is
egyedülálló mértékben – 2010-
hez képest 11 ezerrel csökkent
2016-ban, a nyomozások ered-
ményessége pedig 71 százalék-

kal javult. A Nemzeti Bűnmeg-
előzési Stratégai új szintre emel-
te az állampolgárok bevonását
a bűn megelőzésébe, kialakítot-
ta és folyamatosan fejleszti a la-
kosság önvédelmi tudatát.

Az egyes bűncselekménytípu-

sok gyakoriságát tekintve a
legtöbbször (92 149) lopás, a
második helyen (43 383) csalás,
majd 23 064 esetben készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés bűncselekményét re-
gisztrálták 2016-ban.
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CSÖKKEN
A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

Regisztrált bűncselekmények
számának alakulása

Akormány 2013-ban fogadta el a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Stratégiát, ami ki-
emelt társadalmi beavatkozási terület-

ként fogalmazza meg a reintegrációt és a re-
szocializációt. A büntetésben eltöltött idő

alatt, olyan programokat kell működtetni,
melyek segítik az elítéltek személyiségének
pozitív változását. Ilyen lehetőség a „jobb
agyféltekés rajzolás” , melynek célja a képes-
ségfejlesztés, amely magába foglalja a men-
tális, pszichés képességek, valamint a rajzo-
lási készség fejlesztését. Ez a látásmód min-
denki által elsajátítható nem igényel kiemel-
kedő tehetséget, ám az átélt sikerélmények
hatására erősödik az önbizalom, változik az
önértékelés, a motiváció, megjelenik a flow-
élmény, amely kiegyensúlyozottabb szemé-
lyiséget is eredményez. A csoporthelyzet al-
kalmazkodást, toleranciát igényel, ráadásul

alkotás közben odafigyelésre és koncentráci-
óra van szükség. Az NBT és a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnokságának
együttműködésében zajló program eddig a
világon példa nélküli. A fogvatartottak min-
dennapjaiba jól illeszthető, reintegráció sike-
rét elősegítő módszerek mostanra egy gyűj-
temény formájában valamennyi bv. intézet
számára elérhetőek. Az újszerű kezdeménye-
zések megvalósítását az NBT pályázati rend-
szerén keresztül is támogatja, azért, hogy a
tanulás, a munka, az alkotás és más szemé-
lyiségfejlesztő foglalkozások nyújtsanak ka-
paszkodót a rácsokon túli életkezdéshez.

REINTEGRÁCIÓ:
VISSZA A JÖVŐBE

A jogalkalmazók régi vágya
teljesült az új büntetés-végre-
hajtási kódex 2015-ös hatály-
balépésével, mely számos új
elemet tartalmazott, többek
között azt a kockázatkezelési
és elemzési rendszert, mely
egységes módszer alapján
igyekszik prognosztizálni a
fogvatartottak visszailleszke-
dési hajlandóságát. Az új kó-
dex más megvilágításba he-
lyezte a reintegráció fontossá-
gát is, a bűnismétlés megelő-
zése érdekében.
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Tizenéves diákok rímeit, dallamait, zenéjét
felhasználva jött létre ez a musical, me-
lyet profi művészek segítségével állítot-

tak színpadra. A darab alapját a Belügyminisz-
térium „A dal a tiéd!” pályázata kapcsán beér-
kezett, fiatalok által írt betétdalok adták, és

Villódzó fények, ének, ze-
ne tánc és sok-sok szen-
vedély. Így álmodta meg
a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács a fiatalokhoz
vezető utat. Musical a
megelőzésben, mely az
álmok felé repít, szerek
és csodavárás nélkül.

TAURIN
TRAUM

8 ZSARU-MELLÉKLET

M
Ű

V
ÉS

ZE
T

Arendőrkapitányság bűnmegelőzési elő-
adója, Dr. Horváth-Rekedt Gréta r.

főhadnagy rendhagyó módon kívánta fel-
hívni a figyelmet az időskorúakat veszélyez-
tető bűncselekményekre. Ennek érdekében
rendezte meg a „Nyugdíjas akták” című
bűnügyi komédiát, amit 2017. június 8-án
mutattak be elsőként Kiskunfélegyházán.
Az előadás létrehozásához a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács pályázati forrásból nyúj-
tott támogatást. A műsort az elmúlt hóna-
pokban a térségben lévő településeken is
előadták. A nagy sikerre való tekintettel
2017. októberében ismét színpadra vitték a
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési
Központban. 

A rendezvényt Csányi József, Kiskunfél -
egyháza polgármestere nyitotta meg, aki be-
szédében a bűnmegelőzés fontosságát hang-
súlyozta. dr. Hatala József, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács elnöke köszöntőjében
elmondta, az idősek biztonságának megte-
remtése az NBT kiemelt feladatai közé tarto-
zik, s mint a színdarab is bizonyítja, ezen a te-
rületen is vannak innovatív megoldások. 

A jelenetek között Mahlaj Róbert r. őr-
nagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

bűnügyi osztályvezetője mutatta be az idő-
seket veszélyeztető, tipikusan előforduló
bűncselekményeket azok felismerése és
megelőzése érdekében. A komédia az idő-
sek sérelmére leggyakrabban elkövetett
csalási módszereket mutatta be három szín-
padi jelenet formájában.

A műsorban felléptek a Kunplast Szuper-
nagyik és közreműködött a Citerazenekar. A
darab szereplői 2017. decemberében a Bel -
ügyminisztériumba kaptak meghívást az
éves, Iránytű címet viselő bűnmegelőzési
konferenciára, ahol minden esztendő végén
a legsikeresebb megelőzési projekteket mu-
tatják be, és jutalomban részesítik a legkivá-
lóbb bűnmegelőzési szakembereket.

Ezúttal a félegyházi „társulat”, a Nyugdí-
jas akták teljes szereplői gárdája miniszteri
elismerő oklevelet kapott, míg vezetőjük-
nek, dr. Horváth-Rekedt Grétának, a projekt
ötletgazdájának és koordinátorának em-
léktárgyat adományozott Pintér Sán-
dor belügyminiszter. Mindezen felül a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács felkéré-
sére a Belügyminisztérium márványau-
lájában előadták, és fergeteges sikert
arattak a darabbal.

NYUGDÍJAS AKTÁK

Avagy az éremnek is két oldala van, mégis megbotlik
Jó estét, vagy szép napot, vagy szeva haver srácok!
Néhány szóban elhadarom, hogy mi vár itt ma rátok.
Három rövid történetet nézhettek most végig,
Elrepülünk ma veletek a pokoltól az égig. 
Lesz „suli bikája”, jön egy gigasztár is,
Sőt, lesz, akinek a cucc miatt lett Nyíregyháza Párizs.
Megtudjuk, hogy értelmetlen élőhalottra lőni,
Kezdődjön az előadás, lehet hátradőlni!
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Olt Tamás rendező álmodott színpadra,  a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. 

Címét a fiatalok által kedvelt energiaitalok
egyik összetevőjéről kapta, melynek túladago-
lása súlyos mellékhatásokkal járhat. A „túlada-
golás” pedig végig kíséri a művet, megmutat-
va, hová vezethet, ha már fiatal
korban nem tanulunk meg
egyensúlyt tartani az életünk-
ben munka, tanulás, szórako-
zás és élvezetek között. Az
előadás a 14-24 év közötti
korosztályt célozza meg.
Időszerű témát dolgoz fel
művészi eszközökkel világ
fiatalokat foglalkoztató tör-
ténéseivel kapcsolatban, így
felszínre kerül a kábítószer fo-
gyasztás is. Az alaptörténet a
„nem kell tennem semmit ah-
hoz, hogy csúcsra jussak elég,
ha magamat adom, és majd
felfedeznek, és majd agyon fi-
zetnek és majd, és majd…”
teljes egészében leképezi a
fiatalok felé több csatornán
közvetített „életérzést”, mely
a valódi világban gyakorta végződik kudarc-
cal, akár tragédiával. A darab megtekintése
során a nézők láthatják a világ dolgainak szí-
nét és fonákját, különböző élethelyzetben lévő
kortársaik játékán keresztül, számukra a legin-
kább fogyasztható hangnemben, humorral,
zenével, tánccal színesítve. A vibráló, számos
műfaj sajátos keveredésével létrejött darab a
nehézségek bemutatásán túl mégis azt köz-
vetíti a fiatalok felé, hogy mindig, minden
helyzetben lehet a jó utat választani, csak
meg kell találni azokat az erőforrásokat –
családot, barátokat – akik ennek elérésében
támogatást nyújthatnak.  A musicalt, mely

három önálló történeten át mutatja be az al-

kohol, a teljesítményfoko-
zók és a kábítószerek
okozta problémákat,
látványos díszletek, át-
ütő színészi játék jel-
lemzi.

Az eltelt időben a
darab nagy sikert
aratott a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond
Színházban, a Bé-
késcsabai Jókai
Színházban és a
Szegedi Nemzeti
Színház Kamara-
színpadán a
Nemzeti Szín-
házban és a
Debreceni Lovarda Kulturális
és Konferencia Központban is - mondta el
Garamvölgyi László dandártábornok a
Nemzeti Bűnmeglőzési Tanács kommunikáci-
ós igazgatója. – A musicalt mostanra több
mint 5000 fiatal tekintette meg, és minden al-
kalommal vastapssal jutalmazta. Hasonlóan
sikeres volt a nemzetközi közönség előtt tar-
tott bemutató is 2017. júliusában az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon – büszkélkedett a
dandártábornok.
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Az egyre bővülő sorozatnak jelenleg öt ré-
sze jelent meg. Az első a közlekedési
szabályokat, szituációkat segít megérte-

ni, a baleset-megelőzés témájában ad feladato-
kat.

– A második füzet 2014-ben készült, négy
mesét és különféle feladatokat, rejtvényeket
tartalmaz. A mesék a függőségekről szólnak, és
az internet veszélyeire hívják fel a figyelmet.
Ezek a kiadványok a negyedik évfolyamos
gyermekeknek, a 10–11 éves korosztálynak
szólnak – magyarázza Diószegi Judit őrnagy,
kiemelt főreferens.

– A téma érzékeny volta miatt azt ajánlottuk,
hogy a gyerekek kizárólag felnőttekkel, szülők-
kel, pedagógusokkal dolgozzák fel a füzetben
található meséket. Beszélgessenek a felvetett
témákról tabuk nélkül – tette hozzá az őrnagy.

Az első mesekönyv, az Erdőváros meséi 2014-
ben készült el, és 2015-ben jelent meg az
Országos Rendőr- és Tűzoltónapon alkalmából.

– Az illusztrációk szerintem szenzációsak,
Koncsek János, rajzolóval igazán jól megért-
jük egymást. Az eredeti ötletet Egressy Pál ny. r.
ezredesnek köszönhetjük, a KRESZ kifestő indí-

totta el azt a gondolatot, amelyből megszület-
tek az NBT mesekönyvei. 

A gyerekek rengeteg kalandot olvashatnak
erdei kis hőseinkkel, akik saját bőrükön tapasz-
talják meg, hogy az erdő nem csupán mókát és
játékot tartogat. Akárcsak az utcán, az erdei
ösvényeken is számos veszély leselkedik ránk,
sok kellemetlen meglepetés érhet bennünket,
ha nem vagyunk résen. A könyvben titkos ösz-
szeesküvés készülődik, rejtélyes esetek forgat-
ják fel Erdőváros életét. Szerencsére a tanulók
mellett állnak gondoskodó tanáraik, szüleik,
Zabola Zoli, az erdő rendőre és az egész kapi-
tányság. A nebulók rájuk mindig számíthatnak,
ha nem tudják, mi lenne a helyes döntés egy-
egy bonyolult élethelyzetben.

A mesékben szó esik barátválasztásról, iskolai
csínytevésekről, konfliktuskezelésről, bizalomról
és sok olyan témáról, amellyel az alsós korosz-
tály gyakran szembesül. Nem mellékesen pedig
a mesék főhősei a tanárok és rendőrök szak-
mai megítélésének pozitív képét erősítik – foly-
tatta a szerző. A mesékben megjelennek olyan
érzelmek is, amelyeket sokan nehezen kezel-
nek. A szövegeket úgy írtam meg, hogy észre-

vétlenül tanulható legyen belőle az olyan jelle-
gű kommunikáció, amely segít a problémák
megoldásában és az emberi kapcsolatok erősí-
tésében.

A második kötetben a szereplők egy nyári tá-
borban töltik a vakációt, ahol sokat tanulnak a
veszélyhelyzetekről, a nyomozáskor, eltűnéskor
tett intézkedésekről, sőt még egy emberrablási
ügyet is segítenek megoldani.

A harmadik könyv az idei rendőrnapon jelenik
meg, a szereplők között már egy új dimenzió-
ból származó csapat is feltűnik, robotok érkez-
nek Erdővárosba. 

A mesék már nem csak nyomtatott verzióban
érhetőek el, az interneten a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács blogján (www.bunmeg -
elozes.blog.hu) lapozható formátumban olvas-
hatóak a történetek. A BOOKR Kids, okostele-
fonos alkamazás mesetárába pedig folyamato-
san kerülnek fel az újabb részek. A történeteket
rádiójáték-szerűen dolgozták fel, a szereplők is-
mert szinkronszínészek. A mesék szövege a
képernyőn is megjelenik, ez pedig igazoltan tá-
mogatja a gyerekek olvasási készségét. 

Május végére 35 mese kerül
a BOOKR Kids kínálatába,
ahonnan ingyenesen elérhetik
a felhasználók. A statisztikai
adatok sikerről árulkodnak, az
első néhány héten több mint
4 ezerszer töltötték le az
Erdőváros meséi történeteit.

ERDŐVÁROS
MESÉI

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács felismerte, ho-
gyan szólíthatja meg a legkönnyebben a gyereke-
ket. Szakembereik saját mesék révén próbálnak
hatni a legkisebbekre, tanulságos történetek se-
gítségével jó irányba terelni őket. 

Az applikáció
letölthető:

Diószegi Judit
őrnagy
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A„Jövő iskolája” projekt,
olyan mintaprogram,
amely rámutat arra, mek-

kora ereje van a pozitív visszajel-
zéseknek, legyen szó tanárról
vagy diákról. A Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács új és egyedi
programja egyelőre két iskolá-
ban, egy szegedi és egy buda-
pesti tanintézetben indult el, a
jövőben azonban országos mé-
retűvé bővül a projekt. 
Olyan program kidolgozására és
bevezetésére vállalkoznak a
részt vevő iskolák, amelynek se-
gítségével az oktatási feladatok
érintése nélkül alakulhat át az is-
kola nevelési tevékenysége. A
Jövő iskolája projekt célja, hogy
a tanév végére a diákok és a pe-
dagógusok is szívesen töltsék
együtt az időt az iskolában.  A di-
ákok a program során megta-
pasztalják, hogy ők hogyan tud-
nak tenni azért, hogy a tanárok-

kal az együttműködés magasabb
szintre jusson, valódi döntési
helyzetbe kerülnek, és valódi fe-
lelősséget kapnak. A módszer
alaptézise, hogy a megfigyelé-
sen alapuló pozitív visszajelzés

módszerével lehetséges jó ered-
ményeket elérni egy osztályban. 

A módszer alkalmazásával nő
a tanórai fegyelem, emiatt a ta-
nároknak sokkal több idejük ma-
rad a tananyag átadására, javul
a kapcsolatuk a tanulókkal, és
az osztályközösség is erősödik.
– A bűnmegelőzés a középisko-
lában komplex feladat – magya-
rázta Gyarmati Katalin, a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács koor-
dinátora. – A felmerülő veszé-
lyekkel ebben a programban in-
direkt módon foglalkozunk, nem
az ismertek átadása a cél, ha-
nem annak a gyakorlati kivitele-
zése, hogy hogyan lehet még is-
kolás fejjel is jó és felelős dönté-
seket hozni, hogyan alakíthatják
úgy például a közösségi progra-

mokat, hogy az konstruktív le-
gyen mindenki számára. A prog-
ram egyik nagy hozadéka, hogy
a kirekesztett diákok száma
csökken, sokkal több diák találja
meg a helyét az osztályában, az
iskola közösségi tér élményt adó
térré válik, és az iskolában meg-
jelenő konfliktusok csökkennek. 

– A középiskolás korosztály
fogékony mindenre, ezért fon-
tos, hogy olyan programot kí-
náljunk nekik, ahol jól érzik ma-
gukat, és közben erősödik a fe-
lelősségtudatuk, tapasztalatot
szereznek arról, hogy ők maguk
képesek jó döntéseket hozni –
folytatta Gyarmati Katalin.
Dr. Hatala József, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács elnöke
az Országgyűlés Kulturális Bi-
zottsága előtt 2017. november
27-én számolt be a Jövő iskolája
projektről. Elmondta, a részt ve-
vő iskolák igazgatói arról szá-
moltak be, hogy azokban az
osztályokban, ahol ezt a prog-
ramunkat elindítottuk, jelentős
mértékben megváltozott a kö-
zösség tagjainak egymáshoz
való viszonya, nőtt a fegyelem
és javult a tanulmányi ered-
mény is. A Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács támogatásával a
projekthez kapcsolódó iskolák
pedagógusai egy felkészítő
programon vettek részt, így új
módszerekkel, kibővült eszköz-
tárral vághattak bele az éles
megvalósításba.

A jövő
iskolája

Kézzelfogható, valódi alternatívát kaptak azok a
tanárok és diákok, akik részt vettek a „Jövő isko-
lája” projektben arról, mit tehetnek annak érde-
kében, hogy az iskola olyan hely legyen, ahová a
diákok szívesen mennek be tanulni nap mint nap.
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Büszkék a szárszói-
ak, az ő városuk

lett az egész Balaton
legbiztonságosabb
települése. Ez nem
volt mindig így, és
nem csoda kellett
hozzá, hanem akarat,
összefogás, együtt-
működés. Tavaly Bala-
tonszárszón nem tör-
tek be egyetlen nyara-
lóba, lakásba sem,
megnőtt a turisták szá-
ma, jönnek a befekte-
tők is.

Dorogi Sándor, Balatonszárszó polgár-
mestere, csakúgy, mint máskor, futással
kezdte a napot október 12-én reggel. Tett
egy kört a város nyaralóövezetében, össze-
kötve a testedzést a település közbiztonsági
programjával. Minden reggel ő az első, aki
ellenőrzi az üdülőövezetet, nem történt-e
valahol hajnalban betörés: 

– Üdülőövezetünkben 2500 nyaralóépület
van, ezek 99 százaléka szeptembertől máju-
sig gazdátlanul áll. Öt évvel ezelőtt tartha-
tatlan volt a helyzet, szezonkezdetkor sorra
jöttek a panaszok betörésről, lopásról, kár-
okozásról, mondhatni, szabad préda volt a
bűnözőknek. Egy bűnmegelőzési tanácsko-
záson vázoltam a helyzetet a Nemzeti Bűn-

megelőzési Tanács ille-
tékeseinek, akik azon-
nal segítő kezet nyúj-
tottak. Az együttmű-
ködési megállapodás
szerint előadásokkal,
felvilágosító kam-
pánnyal kezdtük, még
a nyári szezon vége
előtt, a nyaralók tu-
lajdonosai jól fogad-
ták a kezdeménye-
zést. Szárszói őslako-
sokból újraszervez-
tük a polgárőrséget
harminc taggal. Éjjel-
nappal járja valaki az
üdülőövezet utcáit,

ma már két járőrautóval. Térfigyelő kamerá-
ink is vannak, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Rendvédelmi Karáról pedig a főszezon-
ban 10–15 hallgató tölti nálunk a gyakorló-
szolgálatát. Ezzel az elmúlt öt évben kitelje-
sedett Balatonszárszó közbiztonsága, nem
jelentettek sem betörést, sem rablást, el-
nyertük a Balaton legbiztonságosabb telepü-
lése címet. Ez lehet a minta a többi városnak
is, ez nem csoda, elhatározás és akarat és
tett kérdése. Ez gazdasági szempontból is
kedvező, hiszen a biztonságos Szárszóra szí-
vesebben jönnek a turisták. Megnőtt az in-
gatlanpiac, és a befektetők is keresik az ön-
kormányzati telkeket, így lesz bevétel a bűn-
megelőzési projekt fejlesztésére is – össze-
gezte az elért eredményeket Dorogi Sándor.

BALATONI
MINTA
BALATONI
MINTA

Abűncselekményeket nem lehet az iro-
dából megelőzni! – ezekkel a szavak-

kal adta át Gratzer-Sövényházy Edit
rendőr ezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács titkárságvezetője 2017. május
17-én a 3 darab mobil bűnmegelőzési
centrum kisbusz kulcsait Balogh János
országos rendőrfőkapitány-helyettesnek
a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bi-
zottság turisztikai szezonnyitóján.

Arról, hogy mit is tud ez a kisbusz, Neu-
bauer Tamás, a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács osztályvezetője beszélt:

 – Az átalakított, felmatricázott mikro-
buszok külső felületén színes fotók, fel-
iratok hívják fel a figyelmet a bűnmegelő-
zés fontosságára. A járműben helyet kap-
tak elektronikus szemléltetőeszközök, va-
gyonvédelmi és drogprevenciós bemuta-
tó táskák, bűnmegelőzési tablók, kiad-
ványok, amelyekkel komplex megelőzési
információkat tudnak átadni a veszélyez-
tetett rétegeknek. A kisbuszokban van
egy mini tárgyaló, és felszerelései közé
tartozik egy 14 négyzetméteres sátor is,
amivel megnagyobbítható a bemutatótér.
Három kisbusszal tudjuk lefedni az egész
ország területét az illetékes rendőrkapi-
tányságok bűnmegelőzési osztályainak,
előadóinak igénylése alapján. A bekerülé-
si és az üzemeltetési költségeket is a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársá-
ga finanszírozza, a rendőrkapitányságok-
nak nem jelent pluszköltséget, hogy a
legapróbb településekre is eljussanak.

A bűnmegelőzési szakemberek speciáli-
san igazítják a programokat a kisbusz
megjelenési helyeihez. Ha iskolák környé-
kére mennek, akkor a gyermekekkel kap-
csolatos tanácsok kerülnek előtérbe, vá-
sárok, fesztiválok idején a zseblopások,
vagyonvédelem, a kulturált alkoholfo-
gyasztás vagy éppen a drog veszélyeire
hívják fel a figyelmet.

BŰNMEGELŐZÉS
KISBUSZOKKAL

12_06-07.qxd  2018.03.27.  11:59  Page 1



ZSARU-MELLÉKLET 13

Agazdagon illusztrált kötet-
ből megtudhatjuk, hogy
Európában már a XIX. szá-

zad harmincas éveiben felfigyel-
tek arra, hogy a bűncselekmé-
nyek elkövetését – egyebek mel-
lett – az eltérő építészetű város-
részek és a népsűrűség is befo-
lyásolja. Kimutatták például,
hogy a bűnesetek előfordulása
fordítottan arányos a városköz-
ponttól mért távolsággal, miköz-
ben az üzleti negyedekben elkö-
vetett jogsértések döntő hánya-
dát az amúgy leromlott külvá-
rosban tanyázó bűnözők követ-
ték el. Az idők folyamán mind
jobban egymásra talált a krimi-
nológia és az építészet, az 1970-
es évektől már szakkifejezésként
használták az építészeti eszkö-
zökkel történő bűnmegelőzést,
majd hamarosan az egyeteme-
ken is tantárgy lett. Mostanra
igen sok építészeti megoldás
szabványszerű és kötelező alkal-

mazása szolgálja a bűnmegelő-
zést a tervezéstől a kivitelezésen
át a fenntartásig, illetve karban-
tartásig.

A könyv kiválóan összefoglalja
azokat az alapvető módszere-
ket, amelyekkel a lakókörnyezet
biztonságosabbá tehető, külön
fejezetben taglalva a megvilágí-
tás, az átláthatóság, valamint a
lehatárolt útvonalak, a tömeg-
közlekedés, a terek, zsákutcák
tudatos kialakításának fontossá-
gát. Lényeges utalás történik a
tulajdonosok felelősségérzetére
is, amely nem merülhet ki az in-
gatlan birtokviszonyaiban, ha-
nem a lakókörnyezet, a tágabb
élettér prevenciós szemléletét is
feltételezi. Tudjuk, hogy már az
ókori rómaiak is fontos szerepet
tulajdonítottak javaik védelmé-
nek, egyebek mellett előírták,
hogy azokat a jó gazda gondos-
ságával mindenki köteles maga
őrizni. Manapság sincs ez más-

képp, a felelősség aligha por-
lasztható, a tulajdonosnak nem-
csak az ingatlan karbantartására
kell gondot fordítani, hanem ér-
demes jó viszonyt ápolni a szom-

szédokkal is, főleg, ha vannak
közösségi létesítmények. A helyi
közösség aktivitása, az állampol-
gárok összefogása a bűnmeg-
előzés érdekében azt is jelenti,
hogy különös gondot fordítanak
az épített és a természeti kör-
nyezet közvetlen és tágabb vé-
delmére. A tudományos igénnyel
szerkesztett kötet jó érzékkel ta-
pint rá, hogy a ma emberének
egyre több szabadideje lesz,
amit lehetőleg hasznosan és kul-
turált környezetben érdemes el-
tölteni. Szerencsére igen sok jele
van már annak, hogy a városi
építészetben mind nagyobb he-
lyet kapnak a parkok, sétányok,
játszóterek, illetve a szabadidős
és sportparkok is. Az ilyen építé-
szeti megoldások a lakókörnye-
zetben élőket arra is ösztönzik,
hogy a harmonikus miliőben sok-
kal többet legyenek egymással,
óvják és ápolják életterüket, s
mindezt lehetőleg prevenciós
szemlélettel tegyék.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműkö-
désével megjelent a Bűnmegelőzés építészeti
eszközökkel című szakmai kiadvány, amely
igen jól szerkesztett módon mutatja be e
tárgykörben is a prevenció fontosságát. TE
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kiemelt területe a gyermek-
és ifjúságvédelem, mely az egész társadalom és az állam egyik
legfontosabb, valamint legalapvetőbb feladata és értéke is. 

Ahhoz, hogy a gyermekekhez eljussa-
nak a prevenciós információk, meg
kell találnunk azokat a csatornákat

és személyeket, amelyek és akik segítsé-
gével ezeket közvetíteni tudjuk feléjük. 
Az iskola erre kiváló színtér. Épp ezért ki-
emelten fontos az aktív együttműködés
és az élő kapcsolat fenntartása a pedagó-
gusokkal. Ezt figyelembe véve az NBT
képzésein a gyakorlatban jól alkalmazha-
tó pedagógiai módszereket, a figyelem
felkeltésére alkalmas technikákat, eszkö-
zöket tanítunk meg, melyek segítségével
hatékony munkavégzésre nyílik lehetőség
az áldozattá, illetve elkövetővé válás
megelőzése érdekében.

Nálunk akkreditált pedagógusképzésekre,
az iskolában kialakuló konfliktusok megol-
dását elősegítő mediációs képzésre, él-
ménypedagógia trénerképzésre, valamint
az iskolában oktató rendőrök képzésére-
továbbképzésére van mód – mondta
Neubauer Tamás alezredes, az NBT
Titkársága Oktatási és Koordinációs
Osztályának vezetője. – 2017 nyarán elin-
dult az NBT Elektronikus Képzési Oktatási
Rendszere (EKOR – https://ekor.bm.hu.) is,
amelyben korszerűen lehet nyilvántartani
és menedzselni az egyes kurzusokat.

A megoldásfókuszú mediátor képzésün-
kön az iskolákban előforduló mindennapi
helyzetek kerülnek feldolgozásra. A „klasz-
szikus”, problémafeltáró mediációval ellen-
tétben a megoldásfókuszú mediáció során
azzal foglalkozunk, hogy ki milyen megol-
dással lenne elégedett, ki hogyan képzeli el
a jövőt. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a megoldásfókuszú megközelítéssel
rövid idő alatt tartós változást lehet elérni
az iskolai környezetben.

Nagyon népszerű a rendőrség biztonság-
ra nevelő programja, a DADA, és a
Bűnmegelőzés az iskolában című képzé-
sünk is. Ezek célja, hogy a rendőröket, il-
letve a pedagógusokat felkészítse a bűn-
megelőzési órák megtartására, megelőzés-

sel kapcsolatos kompetenciáikat fejlessze.
Ennek keretein belül megismerkedhetnek
a felhasználható kisfilmekkel, az életkori
sajátosságoknak megfelelő módszertanok-
kal. A rendőrök mikrotanításokon, segítő
mentorok jelenlétében gyakorolhatnak, a
pedagógusok pedig már hazatérve, tema-
tikák megtervezésével ellenőrizhetik tudá-
sukat. Minden résztvevő a képzések után
is fordulhat hozzánk segítségért, informá-
cióért, tanácsért, senkinek nem engedjük
el a kezét.

Egyik legrégebbi képzésünk az élménype-
dagógia képzés, melynek lényege, hogy bi-
zonyos tapasztalatok önmagukban is a
legkülönbözőbb szociális készségek fejlő-
désére hatnak. Az outdoor, vagyis kint a
szabadban alkalmazott módszer szintén a
tapasztalati tanulást veszi alapul. A gya-
korlatokat ún. reflexiós körök követik,
vagyis az átélt élményeket, felmerülő gon-
dolatokat elmondhatják egymásnak a
résztvevők, és később felhasználható ta-
nulságokat fogalmaznak meg. Mindez
azért lehetséges, mert az outdoor gyakor-
latok az átlagosnál mélyebben „érintik
meg” a résztvevőket, erősebben hatnak az

érzelmekre, és sokszor életre szóló élmé-
nyeket nyújtanak.

A program célja az is, hogy a fiatalokat
arra kell megtanítani, hogyan érezhetik jól
magukat. Olyan kihívást jelentő szituáció-
kat kell teremteni számukra, amelyek fo-
lyamatosan próbára teszik őket. Az élmény
ebben az esetben olyan eszköz, mely hoz-
zásegít bennünket szokatlan helyzetek át-
éléséhez és ezen keresztül hasznos tanul-
ságok levonásához. A gyerekeknek nagy
igénye van arra, hogy információkat sze-
rezzenek arról, hogyan előzhetik meg a
bűncselekményeket, hogyan tudnak vi-
gyázni magukra. Védő tényező az áldozat-
tá, illetve az elkövetővé válás elkerülése
érdekében az, ha valaki pozitív önképpel
rendelkezik, jó a kapcsolata a tanáraival,
vállalja a döntéseit, érzi a felelősséget.
Ezek olyan tényezők, amelyeket az iskolá-
ban elérhetővé tehetünk. Minden képzé-
sünk ezekre fókuszál. Ami nagyon fontos
még, az a támogató családi háttér és az,
hogy a családokban legyenek működő sza-
bályok, keretek. Ez biztonságot ad. Az is-
kola és a szülő pedig, ha együtt tud mű-
ködni, az nagyon pozitív dolog.

KÉPZÉSEINK

Átlépték
a határaikat

Neubauer
Tamás

alezredes
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Rendhagyó, tízrészes bűn-
megelőzési televíziós soro-
zattal készül az NBT. A pro-

dukció A bűn logikája címet viseli,
kiemelt prevenciós témákat dol-
goz fel szórakoztató-ismeretter-
jesztő formában.

Egy-egy adás tartama
40-45 perc lesz, a forga-
tások már javában zajla-
nak. Az epizódok tíz
témát dolgoznak fel,
olyanokat, amelyek a tár-
sadalom széles rétegeit
érintik.

– A sorozatban szó lesz
vagyon védelemről, idő-
sekre leselkedő veszélyekről, a fia-
talok védelméről és az internetes
bűnözésről is – mondta Bálint
Csaba, az NBT kommunikációs
munkatársa, aki Bácskai Tünde
és Diószegi Judit kollégáival
dolgozta ki az ötletet. 

– Egy-egy epizód foglalkozik az
áldozattá és a bűnözővé válás kér-
déskörével, a büntetésüket letöl-
töttek társadalomba visszailleszke-
désével, megjelenik az emberke-
reskedelem és az építészeti bűn-
megelőzés témája is. A bűnmeg-
előzési, bűnüldözési szakértők mel-
lett orvos, genetikus, humánerő-
forrás-szakember is megszólal.
Pszichológusok segítenek megér-
teni, milyen lelki folyamatok ját-
szódnak le elkövetőkben és áldo-
zataikban. Szociológusok, urbanis-
ták is közreműködtek a műsorké-
szítésben, ők az épített környezet
és a bűn kapcsolatára mutatnak
rá. Célunk, hogy konkrét bűnmeg-
előzési tippek mellett minden
lehetséges eszközt megragadva
elgondolkodtassuk a nézőket. A
sorozatban a szemléltetés jegyé-

ben különféle kísér-
letek is helyet kaptak. A készítők
rejtett kamerás felvételeken tették
próbára az utca emberét, és fizikai
teszteket is bemutattak. Arra
kerestük például a választ, hogy az
emberek elfordulnak vagy segíte-
nek, ha potenciális áldozatot vagy
bajba jutottat látnak az utcán, és
ha a segítségnyújtás mellett dön-
tenek, akkor tudják-e, hogyan kell
hathatósan cselekedni.

A műsor házigazdájának jellegze-
tes, kellemes orgánumát az egész
ország ismeri. Kiseb bekszámára
rajzfilmekből, nagyobbaknak
Indiana Jones vagy Han Solo meg-
szólaltatójaként ismerős, de köl-
csönözte már hangját Liam
Neesonnak és Nick Nolténak
is. Csernák János, színművész
játszott már bűnözőt és áldozatot
is a színpadon, most az NBT soro-
zatában irányítja az eseményeket.

– Olyan személyiséget szeret-
tünk volna erre a szerepre, akit
nemcsak hogy sokan ismernek, de
el is fogadják a tőle érkező taná-
csokat. Csernák János a maga
emberséges, szimpatikus karakte-

rével tökéletesen alkalmas erre,
nem csupán narrálja az eseménye-
ket, hanem sokat hozzá is ad a
tartalomhoz – folytatta Bálint
Csaba.

– A koncepció megismerése
után egyből igent mondtam, meg-
tisztelőnek tartottam, hogy rám
esett a készítők választása –
mondta Csernák János színművész
a forgatás egyik szünetében. 

– Érdeklődöm a világ dolgai
iránt, figyelemmel kísérem a híre-
ket, a Zsaru Magazin is többször
megfordult már a kezemben.
Egyik kedvenc filmem, az Áldd
meg az állatokat és a gyermeke-
ket! című – ez árulkodik arról,
hogy melyik két téma érint meg
mindig nagyon. A most készülő
műsor valódi gondolatébresztő,
minden epizódja lényeges témá-
kat boncolgat egyedi, érdekfeszítő
módon. A forgatás számomra is
szolgált tanulsággal a bűnmegelő-
zés terén, úgy gondolom, az is
találkozik benne újdonsággal, aki
nagyfokú tudatossággal ügyel
saját és szerettei, valamint értékei
biztonságára.
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ANemzeti Bűnmegelőzési
Tanács is képviselteti

magát április 21-én, a VIII.
országos rendőr- és tűzoltó-
napon. A hagyományokhoz
híven a Városliget ad otthont
a rendezvénynek.

– Tíz-tizenkét sátrat állítunk
fel, egy úgynevezett
Bűnmegelőzési Falut hozunk
létre – büszkélkedett a rend-
őrnapi rendezvény egyik
koordinátora, Bácskai
Tünde alezredes. – A falu
megvalósításában a megyei
rendőr-főkapitányságok bűn-
megelőzési referensei lesznek
a segítségünkre. Minden
sátor a bűnmegelőzés külön-
böző tematikájára épül.
Külön helyet kap a velünk
szorosan együttműködő Új
Nemzedék Központ
Nonprofit Közhasz nú Kft.,
munkatársaik az in ter netes
veszélyekkel ismertetik meg
a látogatókat. Megmutatjuk
a „vagyonvédelmi kofferün-
ket”, ahol kézzel foghatóan
érzékeltethetjük az emberek-
kel, melyik a jó zár, lakat.
Ehhez kapcsolódóan az egyik,
lakásként berendezett sátor-
ban tépőzárral lehet elrejteni
az érdeklődőknek az érték-
tárgyakat, kielemezve, melyik
hely miért nem jó, mért nem
biztonságos, mit néz a betö-
rő, ha sikerül bejutnia egy
otthon falai közé. Lesz egy
hatalmas hintánk is, ami csak
akkor működik, ha 20–40
ember egyszerre hajtja meg,
ezzel a közösség, az együtt-
működés erejét szeretnénk
hangsúlyozni.

A BŰN LOGIKÁJASAJÁT FALUNK
A RENDŐRNAPON

Jó hangulatú volt a munka
Bálint Csaba
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