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Bűnmegelőzés az iskoláBan ‒ a nemzeti 
Bűnmegelőzési stratégia kihívásai

„az egész országot megdöbbentette a hír: késsel támadt tanárára egy győri középiskolás. 
(…) visszahúzódó, jó tanuló fiúként jellemezték osztálytársai azt a 17 éves középiskolást, 
akit csütörtökön bilincsben vittek el a rendőrök a győri (…) szakgimnáziumból, miután óra 
közben egy svájci bicskával többször is megszúrta tanárát. (…) Úgy tudni, a diák azért tá-
madt a tanárra, mert ötös helyett hármas osztályzatot kapott, illetve a tanárnő oktatási mód-
szereivel sem értett egyet.”1

az üggyel összefüggésben a tömegmédia arról számolt be2, hogy a kormány az iskola-
rendőrség felállításán gondolkodik. ez csak tévedés lehet – gondoltam ‒ hiszen már egy év-
vel ezelőtt vizsgáltam az iskolarendőrség programot. és valóban: a média pontatlanul tu-
dósított. az iskolarendőrséget nem lehet felállítani, mivel ez már 2013-ban megtörtént. a 
győri esetet követően gulyás gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a 2019. évi 150. 
kormányinfón egészen pontosan arról beszélt, felmerült az iskolarendőrség működésének 
áttekintése, és ha szükséges, a jövőben szigorúbb körülményeket és elvárásokat fogalmaz-
nak meg.3

tanulmányomban a magyar bűnmegelőzési gyakorlat problémáira és lehetőségeire sze-
retném felhívni a figyelmet az iskolarendőrség példáján keresztül. szakmai érdeklődésem el-
sősorban az iskolákban működő prevenciós gyakorlat felé orientálódott, ezért 2018-ban, a 
nemzeti Bűnmegelőzési tanácsnál (későbbiekben nBt) töltött szakmai gyakorlatom alatt 
ebbe a körbe tartozó olyan programokat vizsgáltam, amelyek országos szinten prevenciós 

1 népszava: https://nepszava.hu/3059639_keseles-a-gyori-iskolaban-a-tanar-is-a-diak-is-aldozat (letöltés: 
2020.01.05.)

2 index: https://index.hu/belfold/2019/12/12/kormanyinfo_gulyas_gergely/ (letöltés: 2020.01.05.)
 24.hu: https://24.hu/belfold/2019/12/29/gyori-keselo-maganzarka/ (letöltés: 2020.01.05.)

3 híradó: https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/12/12/itt-kovetheti-eloben-a-kormanyinfot 
(kormányinfó 150. idő: 57:30-58:49) (letöltés: 2020.01. 05.) 
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céllal működnek. elvégeztem az nBt szervezésében a pedagógusoknak és bűnmegelőzési 
szakembereknek szóló „Bűnmegelőzés az iskolában”4 képzést. megfigyelőként részt vettem 
a frissen átalakított DaDa program új tanítási gyakorlatán, gyermekvédelmi intézménye-
ket látogattam. szakemberekkel interjúkat készítettem, hogy megismerjem az iskolarendőr-
ség működését és kihívásait. 

akkor beszélhetünk jó prevenciós gyakorlatról, ha a kidolgozott szakpolitikai stratégia 
részeként működik, annak alapelveivel és kritériumrendszerével összhangban van. a bűn-
megelőzési szakpolitika a magyar kriminálpolitika része, ezért annak kialakítása egyszerre 
tudományos, értékválasztó és politikai döntés. tanulmányom nem terjed ki az iskolarend-
őrség program politikai döntés- és értékvitájára. arra törekszem, hogy összegezzem az is-
kolarendőrség társadalmi funkcióját, a működésében a kihívásokat és fejlődési irányokat. 
nézzük meg, hogy mi az a meghatározó stratégiai modell, amiben általánosan az iskolai pre-
venciót értelmeznünk kell!

a komplexitás a kulcs

az nemzeti Bűnmegelőzési stratégia5 (továbbiakban NBS vagy stratégia) definíciója alapján 
bűnmegelőzésről beszélünk, amikor mérséklődik a bűncselekményt előidéző okok hatása, 
maga a bűnelkövetővé válás, valamint csökken a sértetté válás és a bűnalkalmak lehetőségé-
nek száma. azaz a bűnmegelőzési intézkedéseknek egyszerre kell az elkövetőt, az áldozatot 
és a bűncselekményi szituációt célozni. ezt nevezzünk a három pillér elvének. mit jelent ez 
a gyakorlatban? középiskolában dolgozó pedagógus ismerősöm újságolta a napokban, hogy 
a diákok fegyelmezésének céljából kamerarendszert szereltek fel a folyosókon. szerintem 
mindenki sejti, mi fog ezután következni. a diákok innentől fogva valószínűleg a mosdó-
ban fognak rágyújtani, rosszabb esetben „garázdálkodni”. ez a beavatkozás jól tükrözi, hogy 
kizárólag a bűnalkalom lehetőségére koncentráló prevenció nem csökkenti a bűnözést, te-
hát nem beszélhetünk stratégiáról, mert áthelyezi a bűnözést, nem pedig csökkenti. Fontos 
és nem elhanyagolható dimenzió a bűnalkalmak kontrollja, az iskolai portaszolgálat (példá-
ul szűri az illetéktelen belépőket a tanintézményekbe). miért fontos, hogy az áldozati- és el-
követői oldalra is koncentráljon a prevenciós gyakorlat? azért, mert a fiatalkorúak esetében 
az áldozati- és elkövetői szerep keveredhet: az iskolában bántalmazóként fellépő fiatal lehet, 
hogy otthon családon belüli erőszak áldozata. ha a prevenciós beavatkozás csak az áldozati 

4 képzési tájékoztató: http://bunmegelozesikozpont.hu/index.php/tovabbkepzes/bunmegelozes-az-iskolaban/
kepzesi-tajekoztato/14-bunmegelozes-az-iskolaban-kepzesi-tajekoztato-2018 (letöltés: 2020.01.07.)

5 net jogtár: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a13h1744.kor&txtreferer=00000003.tXt(letöltés: 
2020. 01. 07.)
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vagy csak az elkövetői oldalon valósul meg, és nem a három dimenzióban, akkor olyan egy-
oldalú védekezést folyik, ami nem felel meg a stratégiai követelményeknek.

Beavatkozási szintek: a veszélyzónák 

a komplexitás további értelmezése a veszélyzónák szintje. ez azt jelenti, hogy megkülönböz-
tetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciót. az elsődleges szint olyan beavat-
kozás, ami a társadalom egészére terjed ki: bűnmegelőzési célú tájékoztatás, felvilágosítás, 
előadások és képzések. ez általános- és a társadalomban széles gyakorlatot jelent, azaz az el-
térő társadalmi, szociális, kulturális helyzettel élő fiatalokat egyaránt megszólítja. a másod-
lagos megelőzés a veszélyzónák szempontjából szűkebb célközönséggel rendelkezik. olyan 
beavatkozásokat értünk ez alatt, ami az erkölcsi veszélyzónában6 lévő fiatalokat célozza meg. 
ahol a környezet bűnöző, erkölcstelen életmódot folytat, ezáltal erkölcsileg rossz példát mu-
tat a gyermeknek. ahol szexuális vagy lelki bántalmazás lehetősége áll fent, vagy a fiatal saját 
maga helyezkedik szembe a társadalmi normákkal. hangsúlyozom, hogy ebben az esetben 
nem kriminális fiatalakóról van szó, ezért a beavatkozásnál különösen figyelnie kell a meg-
bélyegzés elkerülésére. az iskolai bűnmegelőzési gyakorlat bűnözési kockázatra hivatkozva 
nem tehet különbséget iskola és iskola között, nem aggathat „magas kockázatú” címkét sem 
a szegregált iskolákra, sem a szakmunkásképzőkre, sem olyan iskolákra, ahol korábban bűn-
cselekmény történt. ide illő példa az a tanulmány elején idézett győri eset, ami egy olyan is-
kolában történt, amit a szakiskolák között elit, jó nevű intézményként tartanak számon.7 az 
erkölcsi veszélyzónában ettől függetlenül erős kockázati szemlélettel találkozunk, mert azt 
mondjuk, hogy bizonyos fiatalok körében vannak rizikótényezők. a protektív faktorok erő-
sítésével (például kríziskezelésbe bevont szakemberekkel, családsegítés, kortárs mentorálás, 
közösségi programokba bevonás, egészségügyi és mentálhigiéniás tanácsadás, pszichológus, 
iskolai szociális munkás, ifjúságvédelem bevonásával) lehet ezen a szinten bűnmegelőzésről 
beszélni. a bűncselekményt már elkövető fiatalokat a harmadik veszélyzónába soroljuk. itt 
beszélünk speciálprevencióról: reintegrációs programokról, kríziskezelésről. vonatkoztassuk 
az eddig ismertetett bűnmegelőzés komplexitására vonatkozó megállapításokat az iskola-
rendőrség programra. a tanintézményekben (iskolai Bűnmegelőzési tanácsadói: iBt prog-
ram esetén középiskolákban) bűnmegelőzési céllal folyó beavatkozás az elsődleges, a társa-

6 veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása. támoP-5.4.1-08/1-2009-0002 
sz. kiemelt projekt: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/veszelyez.pdf 14.oldal (letöltés: 
2020.01.07.)

7 gulyás gergely nyilatkozata alapján, 150. kormányinfó https://hirado.hu/belfold/belpolitika/
cikk/2019/12/12/itt-kovetheti-eloben-a-kormanyinfot (letöltés: 01. 07.)
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dalmat legszélesebben megszólító szint. országosan tanévenként több mint 100.0008 diá-
kot von be a rendőrség: a stratégia követelménye szerint a veszélyzónák elsődleges szintjén 
tanácsadást, tájékoztatást tarthat az iskoláknak. a program indulásakor (2013-ban) 100 is-
kolát vontak be, ezeket az emberi erőforrások minisztériuma választotta ki, a program vég-
rehajtója pedig az orFk volt.9

társadalmi munkamegosztás

a bűnmegelőzés komplexitását még egy utolsó, harmadik értelmezésben is szeretném bemu-
tatni. a komplexitás ugyanis megmutatkozik a társadalmi felelősségvállalásban és munkameg-
osztásban. a stratégia 2 évente megállapít bizonyos intézkedési tervet, amit a kormány kezde-
ményezésére a társadalmi munkamegosztás jegyében a társadalompolitika szereplői, a bűnül-
dözés és a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszere, egyesületek, civilek, egyházak ‒ a 
helyi adottságokat figyelembe véve és önkéntesen kezdeményezve ‒ alkalmaznak a gyakorlat-
ban. ezt segíti az nBt pályázati rendszere, és minden olyan partner intézmény, amely tevő-
legesen hozzájárul a fiatalkorúak bűnözésének kontrolljához. a partnerség tükrözi azt a szem-
léletet, hogy a bűnözés összetett jelenség, amire a társadalmi intézményrendszer képes diffe-
renciált módon hatékonyan reagálni. milyen partnerek jönnek szóba a fiatalkorúak bűnözés-
kontrollja esetében? a bűnüldözés és büntető –igazságszolgáltatás, azaz a rendőrség, a bünte-
tőjogi felelősségre vonás intézményei (büntetőeljárás és büntetés-végrehajtás) a jogállami ga-
ranciák megtartása érdekében kulcsfontosságú szereplők. ők garantálják, hogy bűncselek-
mény nem maradhat büntetés nélkül, munkájukat biztos, átlátható, gyors és következetes 
módon kell végezniük. a bűnfelderítés a rendőrség munkájának elemeiben kapcsolódik a 
bűnmegelőzéshez, ha a feljelentési hajlandóság magas, ha a bűnfelderítés eredményes kime-
netelét remélhetjük, ha az igazságszolgáltatás kiszámítható és bízunk a hatóság munkájában, 
akkor azt várhatjuk, hogy ez elrettentő erővel hat a bűncselekmények elkövetőire. az iskolai 
bűnmegelőzésben a rendőrségnek partnerként lehet szerepe (például megállítja az utcán csel-
lengő fiatalokat, visszakíséri őket az iskolába, bekapcsolódik a jelzőrendszerbe). amennyiben 
nyomozást végez, intézkedést folytat, például igazoltatás és ezzel együtt ruházatátvizsgálás, az 
már a hatósági munka része és nem az általános szinten elsődleges veszélyzónában folytatott 
prevenció. a társadalompolitika intézményrendszere, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a 
gyámhatóság, a tanintézmények, egyesületek, civilek, egyházat, önkéntes szerveződések elté-
rő módon kapcsolódnak a prevenciós munkához, eszközkészletét tekintve a fiatalok veszélyez-

8 orFk 2019-ben kérésemreközöltadataialapján. 
9 net jogtár:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a16U0016.orF&txtreferer=00000001.txt. (letöltés: 

2020. 02. 26.)
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tetettségének mértéke szerint alkalmaznak támogató vagy kontrolláló beavatkozást (előbbire 
példa a családsegítés, utóbbira példa a családból való kiemelés hatóság utasítására). a fiatalok 
veszélyeztetettsége önmagában nem lehet ok az autonómia korlátozására vagy védelembe vétel-
re. a veszélyezettség bizonyos körülményei viszont olyan kockázati tényezőket jelentenek, ahol 
szükséges a bűnmegelőzés céljával támogató módon beavatkozni. 

Bűnmegelőzés az iskolában

Fontosnak tartom, hogy amikor iskolai bűnmegelőzésről és iskolarendőrségről beszélünk, 
ne tévesszük szem elől, hogy milyen társadalmi funkciót tölt be az iskola (Bourdieu 1996, 
3-15). ezekkel a funkciókkal összhangba kell hozni azt a prevenciós gyakorlatot, amit tan-
intézményekben folytatnak. 

az iskola egy olyan lehetőség a társadalomban, ami elősegíti a társadalmi mobilitást, át-
örökíti a tudást, kultúrát és hagyományt az ifjabb generációnak. az a jó benne, ami a leg-
főbb hátránya: uniform módon képezi a munkaerőt a szociális, gazdasági és kulturális hát-
térre tekintet nélkül. az iskola intézménye ebből kifolyólag reprodukálja az egyenlőtlensé-
geket: ugyanaz a bánásmód és követelményrendszer kevesebb szociális, gazdasági, kulturá-
lis erőforrással rendelkező tanulónak hátrány. az egyenlő bánásmód mellett figyelembe kell 
venni a szociális diverzitást, így teremthet az iskola valós esélyt a fiataloknak, akik hisznek 
benne, hogy a tanulással ki lehet törni a meghatározó keretekből.  ezek a célok és funkci-
ók elképzelhetetlenek és értelmezhetetlenek az iskolában oktató pedagógusok, szakembe-
rek, szülők és tanulók nélkül, akik formális szabályok és belső normák alapján közösségként 
funkcionálnak (lawton 1996, 7-15). az iskolában történő súlyosabb egyéni és társas konf-
liktusok felismerése és kezelése a jelenlévő felnőttek, az iskolában hagyományosan a taná-
rok feladata. az erkölcsi veszélyzónában lévő fiatalok azonosítása a pedagógusok felelőssége, 
amit önkéntesen végeznek, erre azonban meg kell teremti a környezeti feltételeket és érde-
keltté, motiválttá kell tenni a szereplőket. a jelzőrendszer tapasztalataim szerint nem műkö-
dik, nem ismerik és szerintem tartanak tőle a tanárok, mert nem bíznak a családsegítőkben 
és a gyermekvédelmi intézményekben. a tanárok és diákok óraszámokkal túlterhelt életvi-
tele sem járul hozzá ahhoz, hogy a „problémás fiatalok” figyelmet és segítséget kapjanak. a 
befogadó iskolai környezet, a közösségi kötődések erősítése, a szociális készségek javítására 
akkor kerülhet sor, ha a környezet, a tanárok képesek azonosítani azokat. ez szerintem első-
sorban a pedagógusok speciális képzésével, érzékenyítésével, szolidaritásra törekvésével érhe-
tő el. az iskolából lógó, a közösségbe beilleszkedni nehezen tudó vagy képtelen, szabálysér-
téseket elkövető, zaklató vagy kirekesztett tanuló erkölcsi támasza lehet a kockázatos hely-
zeteket felismerni és kezelni képes, türelmes pedagógus. a családok bevonásával, megrefor-
mált jelzőrendszer bevezetésével, család- és gyermekvédelmi szakemberek segíthetik a de-
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viáns fiatalok társadalmi beilleszkedését. ezzel szemben a kirúgás, a fegyelmi eljárás, a ma-
gántanulóvá nyilvánítás a társadalomból való további kirekesztését, szegregációját szolgálja. 
emellett milyen társadalmi funkciót tölt be a folyamatosan jelenlévő iskolarendőr az iskola 
közösségében?az iskolarendőrség működése

az előzőekben azt mutattam be, hogy milyen alapelvek, kritériumok és követelmények 
jellemzik a stratégiát és az iskola milyen társadalmi funkcióval kapcsolódik a prevencióba. 
ebben a kontextusban nyer értelmet az iskolarendőrség elemzése és értékelése. az iskola-
rendőrség, hivatalos nevén iskolai Bűnmegelőzési tanácsadói (iBt) program 2013-ban in-
dult. a programmal az intézményekbe integráltak speciális rendőri szolgálatellátást. a prog-
ram törvényi háttere a 16/2016. (vii.21) orFk utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi prog-
ramok egységes végrehajtásáról. a programhoz csatlakozó rendőröket függetlenítik a koráb-
biakban végzett vizsgálói, nyomozói munkájuktól, így látják el az iBt tevékenységet. tehát 
olyan rendőrök, akik az iskolában folyamatosan jelen vannak és intézkedési kötelezettségük 
van. a programhoz olyan rendőr csatlakozhat, aki már ellen-szer oktató legalább két 
éve. a módszertan lefedi a DaDa és ellen-szer programok módszertanát. a rendőr-
ségnek jelentési kötelezettsége van az orFk-nak és a helyi kapitányságnak. az orFk ko-
ordinálja a továbbképzéseket. egy fő iBt maximum három iskolában végezhet prevenciós 
tevékenységet, ami a diákok összlétszámát tekintve együttesen nem haladhatja meg a 2000 
főt. a rendőrök idejük nagy részét az iskolákban töltik, heti egy napot pedig az illetékes ka-
pitányságon. a program kizárólag középiskolákban működik. az első évben (2013-ban), 
az emberi erőforrások minisztériuma jelölte ki azt a száz iskolát, ahova a rendőröket kihe-
lyezték. ezt követően a mai napig a középiskolák önkéntesen jelentkezhetnek a programba, 
amennyiben ezt a rendőrségi humánerő kapacitás megengedi. a program jelenleg a rendőr-
ségi humánerő kapacitás korlátozottsága miatt nem terjeszkedik. a program hivatalos célja, 
hogy feltárják a középiskolákban a valós problémákat, ezáltal irányt mutassanak a megoldá-
si lehetőségekre, illetve a lehető leggyorsabban nyújtsanak segítséget a veszélyeztetett célcso-
portnak. a program általános működésén túl a következőkben ismertetem azokat a kihívá-
sokat és problémákat, amelyekkel a vizsgálatomban találkoztam.

stratégiai kihívások: szerepkonfliktus 

az orFk kérésemre közölte az iskolarendőrség céljait. ezek között szerepel a folyama-
tos kapcsolattartás az iskola, a tanácsadó rendőrtiszt és az egyéb gyermekvédelmi szerveze-
tek között; meghatározott, helyi sajátosságokat szem előtt tartó tematika alapján oktatás di-
ákok és pedagógusok részére. rendőri részvétel az iskolai rendezvényeken, szülői értekezle-
teken és esetmegbeszéléseken. Bizalmi légkör kialakítása a szülők, diákok, tanárok és rend-
őrök között. Folyamatos rendőri jelenlét a tanintézetekben. Felteszem a kérdést: ezek a fel-
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adatok mennyiben képeznek átfedést az iskolai szociális munkával, illetve az ifjúságvédelmi 
referens munkájával? én úgy gondolom, hogy az iskolarendőr egy komponensében tér el az 
iskolai szociális munkától és az ifjúságvédelmi munkától, ez a hatósági jogosítvány. ez miért 
nem felel meg a stratégiának? a bűnmegelőzési stratégiában az átfogó célok között szerepel: 
„Rendszerszintű bűnmegelőzés. A bűnmegelőzési tevékenység a rendőrség, az önkormányzatok és 
a kormányzati szervek esetében oly módon kerüljön fejlesztésre, hogy az ne többletfeladatként, il-
letve többletadminisztrációként jelentkezzen az egyes szervezeteknél, hanem a jelenlegi folyama-
tok optimalizálásával, átalakításával, az eljárásrendek, belső utasítások, szükség esetén szabályo-
zó eszközök bűnmegelőzési nézőpontú felülvizsgálatával kerüljön rá sor.”10a program társadal-
mi funkciója a megjelölt célok szerint egy olyan segítő munka, ami irányítja és rendezi az is-
kolán belüli konfliktusokat, elősegíti a normakövetést, bekapcsolja a család- és gyermekvé-
delmi ellátórendszert annak szükségessége esetén. a rendőr hatósági jogosítványából adódik 
azonban egy egészen más funkció: az állami kontroll jelenléte a középiskolákban. a rend-
őr információt szállít az illetékes kapitányságoknak, intézkedéseket indít az iskolákban. ha 
a stratégia fent idézett átfogó céljait komolyan veszem, arra a következtetésre jutok, hogy ez 
többletfeladatot és átfedést jelent az iskolai prevenciót ellátó intézményrendszerben, miköz-
ben a rendőrségen jelentős a munkaerőhiány.11 elemzésem ezen a pontján a következő meg-
állapításra jutottam. az iskolarendőrség program céljait tekintve részben bűnmegelőzés, esz-
közeit tekintve (hatósági jogosítvány, hatósági intézkedések az iskolában) nem bűnmegelő-
zés, hanem bűnfelderítés és bűnüldözés. ahogy a bűnmegelőzés alapelveinek részletezésénél 
hangsúlyoztam: bűnmegelőzés címszóval nem alkalmazható kényszerítő jellegű beavatkozás. 

stratégiai kihívások: hot spot rendészet, áthelyeződés

a programban résztvevő szakemberekkel interjút készítettem, ahol arra is rákérdeztem, mi-
lyen hatékonysággal működnek. a rendőri intézkedések száma folyamatosan csökkent azok-
ban az iskolákban, ahova iBt rendőrt helyeztek ki. olyan iskolarendőri gyakorlattal talál-
koztam az interjúkon, ami a kábítószer-terjesztés észlelése esetében nem csak hatósági in-
tézkedést, de az elkövető kirúgását, az iskolából való azonnal izolálását is jelentette. az isko-
la ilyen módon belátható időn belül „megtisztul”. az iskolakötelezett elkövetőt pedig előbb 
utóbb „megöröklik” a környékbeli iskolák, ahol – ha nincs hasonlóan eredményes iskola-
rendőr – folytatja tevékenységét. ezzel a gyakorlattal a bűnözés mennyiségi csökkentését 

10 1744/2013. (X. 17.) korm. határozat a nemzeti Bűnmegelőzési stratégiáról (2013-2023) 3.1. átfogó 
célok

11 infostart:  https://infostart.hu/belfold/2019/10/20/megfogyatkozott-a-magyar-rendorallomany(letöltés: 
2020.01.07.
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nem állapíthatjuk meg, csak a bűnözés eltolódását, áthelyezését, illetve a szegregációt. ha 
nincs a kirúgott fiatalok szigorú után követése és a szankción túl nem kap segítő beavatko-
zást a fiatal és környezete, akkor nem beszélhetünk prevencióról. 

stratégiai kihívások: eredményesség, hatékonyságvizsgálattal alátámasztva

az iskolai bűnözés statisztikai után követése, az iskolán belüli intézkedések számának csök-
kenése kevés ahhoz, hogy megállapítsuk: hatékony a program. a kijelölt iskolák megtisztí-
tása a bűnözéstől nem adhat megnyugtató megoldást, ugyanis a bűnözés áthelyeződik. az 
nBs a hatékonyságot illetően így fogalmaz: A stratégia céljait megvalósító egyes intézkedések 
végrehajtásakor, illetve jövőbeni tervezésekor a hatékonyságot, az eredményorientált beavatkozást 
és a fenntarthatóságot kell szem előtt tartani. Annak megítélésére, hogy az adott bűnmegelőzé-
si program mennyire hatékony, eredményes, az elérhető nemzetközi és hazai kutatások támpon-
tot adhatnak. A külföldi példákat szem előtt tartva be kell vonni a felsőoktatási intézményeket 
a bűnmegelőzési programok értékelési rendszerének kidolgozásába, hiszen a modern bűnmegelő-
zés követelménye a mérés, amely a hasznosulás mértéke. A bűnmegelőzési programok költséghaté-
konyságát mérő kutatásokat is támogatni kell, az eredményeiket pedig nyilvánossá kell tenni.12az 
iskolai Bűnmegelőzési tanácsadó program 2013 óta működik – 7 éve nem készült haté-
konyságvizsgálat, így az esetleges eredményeket sem tudjuk elkönyvelni. 

Összegzés és javaslatok 

az iskolai Bűnmegelőzési tanácsadó program kiemelt állami kontrollt jelent a kijelölt isko-
lákban. ez folyamatos hatósági jelenléttel és hatósági intézkedésekkel történik. az emellett 
végzett tanácsadás, tájékoztatás, kapcsolattartás egy már betöltött társadalmi intézményt, a 
pedagógusok, az iskolai szociális munkások, illetve ifjúságvédelmi referensek munkáját fedi 
le. a pedagógusok prevenciós képzésével, mozgósításával enyhíthető lenne a társadalmi fe-
lelősségvállalás a munkaerőhiánnyal küzdő rendőrségi állomány helyett. az eredményesség 
követelménye nem teljesül a programban, mert – bár a tapasztalat szerint csökken az intéz-
kedések száma – felmerül a bűnözés áthelyeződése. az intézkedések mellett a bűnelkövető 
fiatalokat kirúgják a középiskolákból. rendészeti politikával az erkölcsi veszélyzónába került 
(elkövető vagy áldozat) fiatalok integrációja nem oldható meg. az illetékes kapitányság és a 
tanintézmény között létrejön egy formális megállapodás, de ez nem garantálja a társszervek 

12 1744/2013. (X. 17.) korm. határozat a nemzeti Bűnmegelőzési stratégiáról (2013-2023) 3.1 átfogó 
célok
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tényleges bevonásának követelményét: a szociális- oktató- ifjúságvédelmi- kulturális szerve-
zetekkel, intézményekkel, önkéntesekkel, helyi segítő szervezetekkel való közös és önkéntes 
kezdeményezések összekapcsolását. az középiskolákban működő elsődleges szintű, általá-
nos bűnmegelőzésben a rendőrség csak partner lehet. átlátható, számonkérhető, támogató, 
szolidaritáson alapuló jogállami megoldásokra van szükség hatékonyságvizsgálattal. a rövid 
távú, látványos rendőrségi taktika helyett hosszú távú, szociálpolitikával és oktatáspolitiká-
val közösen kialakított stratégiára van szükség. a Who világszervezet 2019-ben kiadott egy 
olyan 72 oldalas, az interneten mindenki számára elérhető gyakorlati útmutatót, ami az is-
kolai erőszak prevenciójához nyújt segítséget az iskoláknak.13 szerintem egy ilyen kézikönyv 
biztosítása a magyar iskoláknak, tanároknak és szülőknek is hasznos és költséghatékony ki-
indulópont lehetne. 
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