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TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS TANÉVKEZDÉSHEZ 
 

Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait! 

 

Beköszöntött a szeptember, elkezdődött a tanév az iskolákban, ami nem csak a gyerekek, 

hanem a szülők számára is meghatározó időszak, hiszen más programok szerint folyik majd a 

család élete, mint a nyári szünidőben. Számos szempontot kell mérlegelni, amikor a 

kisiskolások napirendjét kialakítják, amelyben nyilvánvalóan első helyen áll a gyermekek 

védelme. 

 

A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei azt kérik, hogy a tanulók személy- és 

vagyonbiztonsága érdekében fordítsanak figyelmet a következőkre: 

 

A nappalok egyre rövidebbek lesznek, így a diákok sokszor már sötétben indulnak haza az 

iskolákból. Ha arra kerül sor, hogy késői időpontban ér véget a tanítás vagy az edzés, akkor a 

személyes biztonságuk érdekében, a megszokott útvonalat válasszák, és ne egyedül, hanem 

csoportosan közlekedjenek.  

Abban az esetben, ha a tanuló kellően önálló ahhoz, hogy egyedül járjon haza, fontos, hogy a 

szülő megfelelően felkészítse őt, meg kell beszélni milyen problémák adódhatnak, és az ilyen 

helyzetekben mi a teendő. Az egyik legfontosabb szabály, hogy kizárólag az előre megbeszélt 

útvonalon közlekedjen. 

 

Kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet arra, hogy a gyermekeik tudják, hogy ismeretlen, 

idegen személy közeledését óvatos bizalommal kell fogadni, továbbá szükség esetén merjenek 

és tudjanak segítséget kérni a felnőttektől.  

 

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy az iskolák környékén megnövekedett forgalom miatt, a 

szülők példamutató magatartása elengedhetetlen ahhoz, hogy közlekedési szabályokat 

megismerjék és betartsák a fiatalok. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanévkezdéskor érdemes a diákokkal arról is beszélgetni, 

hogy ha valamilyen értéktárgyat (pénz, telefon, tablet, stb.) visznek a tanintézménybe, akkor 

azt megfelelő, biztonságos helyen tárolják, például a táska belső zsebében és a hátizsákot ne 

hagyják őrizetlenül. Mindig csak annyi készpénz legyen náluk, amelyre a nap során 

szükségük lehet. Fontos megtanulniuk továbbá, hogy a technikai eszközeikkel nem célszerű 

hivalkodni mások előtt, mert ezzel alkalmat teremthetnek arra, hogy bűncselekmény 

áldozataivá váljanak. 



 

 

Az iskolai közösségekben, az osztályokban megjelenhet az erőszak, mely fogalmába a fizikai 

agresszión kívül beletartozik a szóbeli, a pszichés bántalmazás is. Tudatosítani kell a 

gyerekekben, hogy játékból, heccből, vagy a baráti kör elismerésének kivívása céljából a 

diáktársakat bántani, testi vagy lelki fájdalmat, sérülést okozni veszélyes és büntetendő 

cselekmény. 

Soha ne feledjék, a fiatalok magatartásában bekövetkező változások okai gyakran a háttérben 

meghúzódó problémák! 

 

 

A BIZTONSÁG FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN HÍVJÁK FEL A GYERMEKEK 

FIGYELMÉT AZ ALÁBBIAKRA: 

 

 Ha bántalmazás áldozatává válnak az iskolában vagy azon kívül, mindig számoljanak be 

róla a szüleiknek/tanáraiknak! 

 Soha ne hivalkodjanak értékeikkel, és ne adják oda másoknak! 

 Erőszak esetén a testi épségük mindig fontosabb, mint az értéktárgyaik! 

 Tartsák be a biztonságos internethasználat szabályait, ne adják meg személyes adataikat 

ismeretleneknek! 

 

 

Ha veszélybe kerülnek, akkor kérjenek segítséget a szüleiktől, tanáraiktól vagy 

hívják a rendőrség 107-es telefonszámát, a segélyhívó 112-es telefonszámát! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a 

fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került kijelölésre 

valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá fordulók részére elektronikus úton, előadásokon, 

fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel kapcsolatos 

büntetőjogi kérdésekben.  

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság 

Vojtkovszky Attila r. főtörzszászlós 
Telefonszám: 06-32-411-255/32-15 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság 

Kobl Gábor c. r. őrnagy 

Telefonszám: 06-35-300-344/60-62 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Pásztói Rendőrkapitányság 

Szigyártó Marianna Éva c. r. alezredes 

Telefonszám: 06-32-460-255/63-43 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Rétsági Rendőrkapitányság 

Pálinkásné Eigen Éva c. r. őrnagy 
Telefonszám: 06-35-350-144/64-59 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Szécsényi Rendőrkapitányság 

Oman Lajos r. alezredes 
Telefonszám: 06-32-372-255/65-69 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 

Bencsik Ernő r. százados 
Telefonszám: 06-32-420-020/33-53 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

 

Kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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