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1. November 20.: A gyermekek jogainak világnapja 

2. November 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 

3. Gyermekek jogaival kapcsolatos honlap és könyv bemutatása 

4. A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-

bűnözés megelőzésében 

 

Novemberben, a gyermekek jogainak világnapja révén a világ 

minden táján fókuszba kerül a gyermek- és fiatal korosztály. A 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya mindig is kiemelt figyelmet fordított az ifjúságvédelmi 

területnek, ezen belül is a gyermek- és ifjúsági korosztály 

áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzésére. Ennek 

egyik színtere az iskola, ahol a célzott populáció koncentráltan 

van jelen és hatékonyan végezhető a minőségi bűn- és 

balesetmegelőzési tevékenység.  

A gyermekek és fiatalok védelméért tett erőfeszítéseink több 

iskolai és kollégiumi prevenciós programban mutatkozik meg, 

amelynek megvalósítását nagyban segítette a Főkapitányságunk mint főpályázó által, a 

konzorciumi partnereinkkel  (Veszprém Megyei KH Igazságügyi Szolgálata, Veszprém 

Megyei Polgárőrségek Szövetsége) közösen 2012. július 01. és 2014. június 30. között 

megvalósított, „Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém 

megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével” című, TÁMOP-

5.6.1.C-11/2-2011-0008 kódszámú projekt. A 2014/2015-ös tanévben gyermek- és 

ifjúságvédelmi programjainkat a Belügyminisztériumtól elnyert projekt kertében, a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműködésével valósítjuk meg.   
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1. NOVEMBER 20.: A gyermekek jogainak világnapja 

 

A gyermekek jogainak világnapját ünneplik november 20-án világszerte, így Magyarországon 

is. 1954-ben ajánlotta először ezt a napot az ENSZ közgyűlése a gyermekek jogának 

világnapja megünneplésére. 1959-ben ezen a napon fogadták el „A gyermeki jogok 

nyilatkozatát”, majd 1989-ben „A gyermekek jogainak konvencióját”. A konvenciót 

Magyarország 1990. március 19-én írta alá. 

Több ezer öt éven aluli gyermek hal meg szerte a világon olyan okok miatt, amelyek 

megelőzhetőek lennének; 640 millió gyermeknek nincs fedél a feje fölött; mintegy 130-140 

millió gyermek nem jár iskolába.  

A gyerekeket egészen az újkorig a szüleik, elsősorban az apjuk tulajdonának tekintették. Ő 

döntött életükről, munkaerejükről, oktatásukról. A gyermekek pedig engedelmességgel 

tartoztak neki. Csupán az iparosodás idején, az iskolakötelezettség bevezetését követően 

kezdett különbséget tenni a 'polgári társadalom' a gyermekek és a felnőttek világa között, ami 

megváltoztatta a gyermekek kötelességeivel és engedelmességükkel kapcsolatos nézeteket. 

Az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom (1776 és 1789) óta az emberi 

jogokat övező kiemelt figyelem oda vezetett, hogy alaposabban kezdtek foglalkozni a 

gyermekek helyzetével. 1833-ban Nagy-Britanniában a gyáripari törvényben megtiltották a 9 

évesnél fiatalabb gyerekek alkalmazását a gyárakban, 1842-ben pedig a bányászati 

törvényben korlátozták föld alatti munkavégzésüket. 1896-ban Németországban a Polgári 

Törvénykönyv büntetéssel sújtotta azokat a szülőket, akik bántalmazták gyermeküket, vagy 

nem gondoskodtak róla megfelelően. 

A gyermekjogi mozgalom sokat köszönhet a brit Eglantyne Jebbnek, a Mentsétek meg a 

Gyermekeket (Save the Children Fund) elnevezésű szervezet megalapítójának. Látva a Balkán 

országaiban és Oroszországban a menekült gyerekek katasztrofális helyzetét az I. 

világháborút követően, és felismerve, hogy a gyermekek érdekében folyamatosan kell 

tevékenykedni. 

1924. szeptember 24-én fogadta el a Népszövetség közgyűlése és Genfi Nyilatkozatot, mely a 

gyermekek jólétét biztosító alapvető jogokat tartalmazza. A dokumentum nem volt jogilag 

kötelező erejű, s a Népszövetség 1946-os feloszlásával elvesztette jogi alapját. 

Közvetlenül a II. világháború után szerették volna, ha az Egyesült Nemzetek Szervezete - 

némi módosítással - megerősíti az 1924-es Genfi Nyilatkozatot. Az ENSZ Közgyűlése 

azonban 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, s ez aztán 

meghiúsította egy, a gyermekek szükségleteihez igazított további dokumentum elfogadását. 

Az Egyetemes Nyilatkozat mindazonáltal tartalmaz néhány a gyermekek javát - különösen a 

védelmüket - szolgáló rendelkezést. 

Többéves előkészítő munka után, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a 

Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak 

világnapja. 

Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az 

Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben 

fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ 

Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és 

szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek 

feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén. Az 

európai uniós elvárásoknak megfelelnek a Magyarországon deklarált gyermeki jogok. 

Forrás: www.sulihalo.hu (Iskolai Információs Portál)  

http://www.sulihalo.hu/
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2. NOVEMBER 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének 

világnapja 

 
 

 

November 25-ét a latin amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján nyilvánították 

a nők elleni erőszak ellenes világnappá 1981-ben. A nők elleni erőszakot az ENSZ a 

következőképpen határozta meg: „A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt 

érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, 

beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való 

önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Beleértendő, de nem 

korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved 

el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, […] a házasságon 

belüli nemi erőszakot […]” (Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, 1993.) 

 

A családon belüli erőszaknak soha nincsenek kívánatos következményei, testi, lelki sérülések 

kísérik. Sértettei, áldozatai döntő többségben nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél 

fogva kiszolgáltatott, leginkább idős, beteg emberek. A családon belül elkövetett erőszakra 

jellemző, hogy az erőszak formája nem csak fizikai, hanem szándékosan előidézett lelki 

gyötrelem, terror is lehet. A bántalmazás lehet az életkoruknál, speciális helyzetüknél fogva 

egyes családtagok esetében a gondoskodás elmulasztása, az elhanyagolás, valamint a segítő 

beavatkozás elmulasztása. Ez a fajta bántalmazás csecsemő- és kisgyermekkorban, valamint 

idős, magatehetetlen emberek esetében végzetes is lehet. 

  
Forrás: www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/csaladvedelem  

 

 

 

3. Gyermekek jogaival kapcsolatos honlap és könyv bemutatása 

 

 

Az emberi jogok a gyerekjogokkal kezdődnek! 

A következőkben ajánlani szeretnénk az Alapvető Jogok Biztosának honlapját, amely 

gyermekek, fiatalok részére készült azzal a céllal, hogy megismerjék az alapvető jogaikat. A 

honlapon található „Gyermekjogi Katalógusban” sok hasznos információ található:  

 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/index.php 
 

Ki is az alapvető jogok biztosa? 

 

Az alapvető jogok biztosa, az ombudsman (akit az országgyűlés választ meg) független 

személy, azaz a munkájában senki sem tudja őt befolyásolni. Az ombudsmannak az a dolga, 

hogy védje az állampolgárok alapvető jogait. Ezen belül a gyermekek jogainak védelme 

kiemelkedő, különösen fontos feladata. Az ombudsmanhoz bárki – kicsi és nagy, felnőtt és 

gyerek egyaránt – fordulhat, ha úgy érzi, hogy egy hatóság döntésével, eljárásával megsértette 

valamelyik alapjogot. 

 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/csaladvedelem
http://gyermekjogok.ajbh.hu/index.php
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Gyermekjogi ABC - a gyermekek jogaiért 

 

 

 

Nagyon fontos, hogy az iskolák és a gyerekek 

megismerjék a gyermekjogok alapfogalmait, 

ezért nagy várakozásnak tett eleget az AGENDA 

Natura Kiadó, amikor 2007 tavaszán 

megjelentette Purda Zsuzsanna - Zongor Klára 

szerzőpáros Gyermekjogi ABC kiadvány 

csomagját.  A kiadvány nem egyetlen könyv, 

hanem egy könyvcsalád, amely két könyvet - 

Gyermekjogi ABC illetve a Pedagógiai 

kézikönyv a Gyermekjogi ABC-hez -, és három 

gyermekeknek szóló füzetet: Gyermekjogok 

kicsiknek (5-8 éveseknek); Gyermekjogok 

nagyobbaknak (9-14 éveseknek); Gyermekjogok 

nagyoknak (15-18 éveseknek) tartalmaz. A 

könyvcsomag kiadásával az volt a határozott cél, 

hogy mind a gyermekek, mind az őket tanító 

pedagógusok, gyermekvédelemmel foglalkozó 

szakemberek, továbbá a szülők is 

megismerkedhessenek a gyermekjogokkal. 

  

 

 

A szerzők közül Purda Zsuzsanna családjogász, 1977-óta vesz részt a gyermekvédelmi 

munkában, ő írta a Gyermekjogi ABC című kötet, míg Zongor Klára általános iskolai 

tanárként a pedagógiai kézikönyvet. A gyermekek számára készített füzetek közös munka 

eredményei. 

  

A füzetekben a jogokat az életkoruknak megfelelő csoportosításban, egyre bővülő 

tartalommal ismertetik a gyermekekkel -  a gyermekjogokat már a legkisebbeknek is lehet 

tanítani, számukra 10 jogot tartanak fontosnak és megérthetőnek a szerzők, a következő 

korosztály részére már 15 jog bemutatása történik, a középiskolások 25 joggal 

ismerkedhetnek meg. A két könyv pedig azzal a szándékkal készült, hogy e füzetekben 

található jogokat a gyermekek számára taníthatóvá tegye, azonban a szerzők munkájuk során 

túljutottak ezen a segédlet jellegen, és önmagában is élvezhető, szélesebb körben is 

felhasználható műveket alkottak. 

A Gyermekjogi ABC tartalmazza az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének teljes szövegét. Az 

egyes jogokat - tematikus csoportosításban - jogi magyarázatokkal látta el a szerző. Fontos 

része a könyvcsomagnak a Pedagógiai kézikönyv a gyermekjogok tanításához is, mely 

elengedhetetlen a pedagógusok számára. 

  

A szerzők nem titkolt célja volt, hogy gyerekjogok tanítása a füzetek és a hozzátartozó 

kötetek segítségével pozitív tevékenységgé, vidám órákká váljon. A könyvcsomag 

tudományos értékét pedig az a tény jelzi, hogy az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 

Neveléstudományi Szakbizottsága 2005. évi "Jogok az Iskolában" címmel kiírt pályázatán I. 

díjat nyert. 
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4. A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-

bűnözés megelőzésében 
 

 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. 

határozat kimondja: „A családok, főképpen a szülők feladata a nevelés, a védelmi és 

önvédelmi funkciók kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a probléma- és 

konfliktusmegoldó képességek kialakítása. Ugyanakkor problémát jelent, hogy sok esetben 

maguk a szülők sincsenek tisztában az egyes bűncselekmények társadalmi veszélyességével, a 

gyermekeikre leselkedő veszélyekkel.” 

 

Annak érdekében, hogy széles körben megismerhetővé 

tegyük és tudatosítsuk, a Rendőrség a szülőkre és a 

családokra kiemelt partnerként tekint a kábítószer-bűnözés 

megelőzésében, az Országos Rendőr-főkapitányság, a 

fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a 

budapesti kerületi és a városi rendőrkapitányságok 2014 

szeptemberében új drog-prevenciós programot indítanak a 

kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében. 

 

Az új program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket 

nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább 

egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-

fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival.  

 
A Rendőrség 2014 szeptemberében indított kezdeményezése hangsúlyozza, hogy a szülőknek  a 

megelőzésben szerepük van. A pozitív társas kapcsolat, az erős családi kötelék segítséget jelenthet a 

kortársak negatív befolyásolásával és az iskolai kudarcélményekkel szemben. 

 

A programban résztvevő rendőr feladata:  

 

 Tájékoztató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus 

levélben tájékoztatja a 12-18 éves gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer 

bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. 

 Az illetékességi területén található alap- és középfokú oktatási intézményekben 

tanévenként legalább egy alkalommal összevont tájékoztató előadást (szülői értekezletet) 

tart a szülőknek a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. 

 A civil szervezet, egyház, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, közmunkaprogramra 

felkészítő önkormányzat kérésére előadást tart azoknak a szülőknek az elérése érdekében, 

akik az iskolai rendszeren belül nehezen motiválhatók. 

 Havonta egy alkalommal legalább egy órás időtartamban fogadóórát tart.  

 Kéthetente egy alkalommal, egy órás időtartamban telefonos ügyeletet tart azon szülők 

részére, akik problémájukat telefonon szeretnék megbeszélni.  

 A külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókjába érkezett levelekre lehetőségei 

szerint, de legkésőbb 8 napon belül válaszol.  
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Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén működő drogprevenciós 

tanácsadók adatai és elérhetőségei:  

 

 

Név:  Timmer Alexandra r. főhadnagy 

Szolgálati hely:  Veszprémi Rendőrkapitányság 

Telefonszám:  +36 88 428-022, 13-03 mellék 

E-mail cím:  drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:  minden hónap első kedd, 10.00-11.00 

 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Telefonos ügyelet ideje:  minden páros hét szerda, 10.00-11.00 

 

 

Név: Bartók Judit rendőr százados 

Szolgálati hely: Várpalotai Rendőrkapitányság 

Telefonszám: 88/592-450 43-42-es mellék 

E-mail cím:                 drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első csütörtök 15.30-16.30 

 Várpalotai Rendőrkapitányság 103. iroda 

Telefonos ügyelet ideje: páros héten pénteken 13.00-14.00  

 

 

Név:            Molnár András r. százados  

Szolgálati hely:            Tapolca Rendőrkapitányság 

Telefonszám:            06-87/412-322, mellék: 75 

E-mail cím:            drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:            minden hónap első hétfő, 09.00-10.00 óra 

            Tapolcai Rendőrkapitányság 

Telefonos ügyelet ideje:            páros hét hétfő 10.00-12.00 óra  

 

 

Név:                                                        Molnárné Bodor Ida  r. őrnagy 

Szolgálati hely:                                      Ajkai Rendőrkapitányság 

Telefonszám:                                         +36-70/595-00-15 

E-mail cím:                                            drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:                        minden hónap első szerda 14.00-15.00    

                                                                Ajkai Rendőrkapitányságon 

Telefonos ügyelet ideje:                        páros héten hétfőnként 14-15 óra között 

 

 

Név:                                                        Rezi Attila r. alezredes 

Szolgálati hely:                                      Balatonfüred Rendőrkapitányság 

Telefonszám:                                         06-20-298-58-11 

E-mail cím:                                            drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:                        Balatonfüred: Arácsi Népház 

                                                                minden hónap utolsó szerdán 16.00-18.00 óra 

                                                                Zánka: Művelődési Központ  

                                                                minden hónap utolsó csütörtökön 16.00-18.00 

Telefonos ügyelet ideje:                        minden hónap 15-én 16.00-18.00 

 

 

 

mailto:drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu
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Név:  Stanka Mária r. őrnagy 

Szolgálati hely:  Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Telefonszám:  88/438-711/4509 

E-mail cím:  drogprevencio.balatonalmadirk@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:  minden hónap 3. szerda 9.00-10.00 

 Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Telefonos ügyelet ideje:  minden hónap 2. és 4. szerda 9.00-10.00 

 

 

Név:                                                        Sándor Zsolt r. hadnagy 

Szolgálati hely:                                      Pápai Rendőrkapitányság 

Telefonszám:                                         +36-20/298-9429   

E-mail cím:                                            drogprevencio.papark@veszprem.police.hu  

Fogadóóra ideje, helye:                         minden hónap utolsó péntek 14.00-15.00 

                                                                 a Pápai Rendőrkapitányságon                                                     

Telefonos ügyelet ideje:                        minden páros hét péntek 14.00-15.00 

 

 

 

ELŐZZÜK MEG A BAJT !     

A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!      

ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK! 
 

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója sérelmére bűncselekményt, vagy 

szabálysértést követnek el és azonnali segítségre van szüksége, hívja a 

Rendőrséget a 107-es, vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon. Ha 

azonnali segítséget nem igényel feljelentését bármelyik Rendőrkapitányságon 

megteheti szóban, vagy írásban. 
 

 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél információtartalmát 

részben vagy egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.  

 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette 
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