
 

Időt kell fordítani arra, 

hogy gyermeke elme-

sélhesse mi történt ve-

le aznap. Ne fogadjuk 

el ha azt mondja 

„semmi”! 

 

Tudatosítani kell bennük, hogy nemcsak jogaik, 

hanem kötelességeik is vannak. Így például: 

kötelesek iskolába járni, 

kötelesek tiszteletben tartani mások tulaj-

donát, 

vigyázniuk kell saját maguk és társaik tár-

gyaira, testi épségére, 

kötelesek úgy viselkedni, hogy azzal má-

sok munkáját, életét ne zavarják. 

A gyerekek sokszor nem tudnak különbséget 

tenni a jó hecc és a bűncselekmény között, nagy 

többségük nem kap otthon erről megfelelő tájé-

koztatást. 

Egy meggondolatlanul, tudatlanságból elkövetett 

bűncselekmény gyermeke egész életére kihatás-

sal lehet! 

Gondolja végig: milyen esélyekkel talál munkát, 

vagy tanul tovább egy „zűrös”, vagy a büntetett 

előéletű ember? 

TUDNIVALÓK SZÜLŐKNEK! 

Érdemes odafigyelni: 

gyermeke ne vigyen indokolatlanul sok pénzt az 

iskolába, ha „túl sokszor kell osztálypénzt vin-

ni”, kérdezzen rá erre az osztályfőnöknél 

az értékes mobiltelefonnak, mp3 lejátszóknak, 

ékszereknek nem biztos, hogy az iskolában a 

helye, amennyiben mégis magával viszi, ne kér-

kedjen, ne hivalkodjon vele, vigyázzon rá 

ha idegen tárgyat lát gyermekénél, kérdezzen 

rá, hogyan jutott hozzá 

magyarázza el neki, hogy nincs joga mások pén-

zét, ruháját, bármilyen tárgyát elvenni, azokban 

kárt okozni 

nincs joga ahhoz, hogy másokat fizikailag, lelki-

leg bántalmazzon (itt a verekedésen kívül gon-

dolni kell mások csúfolására, megalázására, bár-

mire való kényszerítésére, kiközösítésére is) 

amikor panaszkodik a tanárára, először mindig 

nézze meg azt, hogy a gyermek viselkedésével, 

tanulásával minden rendben van-e 

ha nem szeret iskolába járni, mindenképpen be-

szélgessen el vele az okáról  

Fő belső címsor 
A legfontosabb információk mindig a belső ol-

dalakra kerülnek. Itt kell bemutatni a céget, és 

itt ismertetheti a cég termékeit vagy szolgálta-

tásait. A szöveg legyen tömör, és keltse föl az 

olvasó érdeklődését az adott termék vagy szol-

gáltatás iránt. 

Másodlagos címsorok használatával a szöveget 

még áttekinthetőbbé teheti az olvasó számára.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan 

et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 

Szervezet neve 

Az Ön cégének 

TUDNIVALÓK SZÜLŐKNEK! 

KEDVES SZÜLŐ! 

Kérjük, olvassa el és fogadja meg tanácsainkat és 

tegyünk együtt azért, hogy a gyermekek ne váljanak 

bűncselekmény áldozatává, esetleg elkövetőjévé! 

Kinek a feladata a nevelés? 

Óriási probléma, hogy olykor a szülő és az iskola 

egymásra hárítja a nevelés felelősségét. A szülő arra 

hivatkozik, hogy a megélhetéshez szükséges anyagi-

ak előteremtésére fordítja minden idejét, már nem 

tud a gyerekkel foglalkozni. Az iskola viszont a ha-

talmas mennyiségű tananyag átadása mellett nem 

tudja felvállalni azt, hogy minden tanulóra külön fi-

gyeljen. 

Tudni kell! 

A nevelés fő színtere a család, a gyermek elsősor-

ban a szülői mintát követi. A szülői nevelést semmi 

sem pótolhatja, elhanyagolása nagy veszélyeket hor-

doz: a gyermekek nem tudják megoldani a különbö-

ző élethelyzeteket, kivédeni a nehézségeket.  

Kérjük a Kedves Szülőt, ha eddig nem 

beszélgetett erről a témáról otthon, ak-

kor tegye meg, amíg nem késő! 

14 éves kortól mindenki büntethető!  



Fő belső címsor 

HA ÚGY ÉRZI, HOGY 

GONDJAI VANNAK 

GYERMEKÉVEL  

NE SZÉLYELLJEN  

SEGÍTSÉGET KÉRNI! 

Az iskolában az ifjúságvé-

delmi felelős és az osz-

tályfőnök, esetenként a 

pszichológus, a rendőr-

ségen pedig az ifjúság-, 

illetve az áldozatvéde-

lemmel foglalkozó szakember segít a probléma 

megoldásában. 

Veszprém MRFK Bűnmegelőzési Osztály (88/544-683) 
Készült: a  TÁMOP 5.6.1.C.11/2-2011-0008 kódszámú projekt keretében az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a 
BMRFK hasonló tartalmú kiadványának felhasználásával. 

„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” e-learning tananyag:  
http://www.tamop.irm.gov.hu/Szakemerkepzes 

 

Fő belső címsor 
A legfontosabb információk mindig a belső ol-

dalakra kerülnek. Itt kell bemutatni a céget, és 

itt ismertetheti a cég termékeit vagy szolgálta-

tásait. A szöveg legyen tömör, és keltse föl az 

olvasó érdeklődését az adott termék vagy szol-

gáltatás iránt. 

Másodlagos címsorok használatával a szöveget 

még áttekinthetőbbé teheti az olvasó számára.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan 

et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 

Szervezet neve 

Az Ön cégének 

szülőnek, diáknak tudnia kell: a pedagógus köz-

feladatot ellátó személy, amennyiben őt a mun-

kavégzése során bántalmazzák, fenyegetik, mun-

kájában akadályozzák, közfeladatot ellátó sze-

mély elleni erőszak miatt eljárás alá vonják az 

elkövetőt 

hívja fel gyermeke figyelmét arra, hogy amennyi-

ben problémája van, kérjen segítséget, ne ő 

egyedül akarja azt megoldani 

a szülőnek mindig tudnia kell azt, hogy gyermeke 

milyen társaságba jár, kikkel barátkozik 

fontos, hogy gyermeke el tud-e számolni az ide-

jével. 

FIGYELJÜNK FIGYELJÜNK   

JOBBANJOBBAN  

GYERMEKEINKRE!GYERMEKEINKRE!    

RendőrségRendőrség  

Veszprém BajcsyVeszprém Bajcsy--Zs. u. 2.Zs. u. 2.  

telefon: 107telefon: 107  

dr. Herczeg Ritadr. Herczeg Rita  gyermekjogi képviselő gyermekjogi képviselő   

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   

1071 Bp. Damjanich u. 48., 1071 Bp. Damjanich u. 48.,   

tel.: 20/48tel.: 20/48--9999--636 (08.00636 (08.00--16.00)16.00)  

ee--mail: mail: herczeg.rita@jogvedok.huherczeg.rita@jogvedok.hu  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal   

Szociális és GyámhivatalSzociális és Gyámhivatal  

Veszprém, Megyeház tér 1.  88/579Veszprém, Megyeház tér 1.  88/579--330330  

gyamhivatal@vpmkh.hugyamhivatal@vpmkh.hu  

Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági 

TelefonszogálatTelefonszogálat  ingyenesen hívható ingyenesen hívható   

telefonszáma: 116telefonszáma: 116--111111  

emil@kekemil@kek--vonal.huvonal.hu   

  emil@kekemil@kek--vonal.huvonal.hu  

AZONNAL FIGYELJEN, HA GYERMEKE: 

a megszokottól eltérően viselkedik, zavart 

többször kér, illetve visz el nagyobb mennyiségű 

pénzt 

nem tud magyarázatot adni a nála lévő pénz, ér-

téktárgy eredetéről 

ha alkoholt fogyasztott, vagy bódult állapotban 

van 
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