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Tájékoztató 
saját kezdeményezésű bűnmegelőzési programjainkról 

 

 
Leszerellek program 

 

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a 

vagyonvédelem, a családon belüli erőszak megelőzése, a drogprevenció, az 

áldozatvédelem és a környezetvédelem területén kifejtett preventív 

tevékenysége mellett kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és fiatalkorúakat 

érintő problémák megelőzésére, mind az elkövetővé, mind az áldozattá válás vonatkozásában. 

 

A 2009. évben útjára indított Leszerellek program keretében megyénk számos középiskolájába 

eljutottunk már. Tapasztalataink szerint a pedagógusok és a diákok részéről egyaránt igényként jelenik 

meg mind az általános bűnmegelőzési, mind pedig a drogprevenciós ismeretek elsajátítása. Az 

általános bűnmegelőzési ismeretek keretén belül a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi 

szabályok, fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények és következményeik, az internet 

veszélyei, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségei, az értékeink védelme, a vagyonvédelem, a 

környezetvédelem, a külföldi munkavállalás veszélyei, az emberkereskedelem és a prostitúció 

témaköreit dolgozzuk fel. A drogprevenciós előadásokon prevenciós kisfilmeken keresztül mutatjuk 

be a kábítószer-fogyasztás veszélyeit.   

 

Az előadások megtartására az intézmények igényei szerint és ütemezésében, az ifjúságvédelmi 

felelősök koordinálásával – alosztályunkkal történt egyeztetését követően – osztályfőnöki órák keretén 

belül kerül sor. 

 

 

 

 



 

Idősek védelmében program 

 

Napjainkban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a 

nagyszülők, a gyerekek és az unokák is együtt élnek. Az életkor 

előrehaladtával az egészségügyi állapotban jelentkező problémák tovább 

nehezítik az idős emberek helyzetét.  

 

Széleskörű megelőző kampányunkat immár hetedik éve folytatjuk a szépkorúak védelmében. A 

program során a megye nyugdíjas klubjaiban tartandó előadásaink alkalmával az időseket leginkább 

veszélyeztető bűncselekmények elkövetési módozatainak, illetve a megelőzés lehetőségeinek a 

bemutatására helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten kezeljük a trükkös lopások, a csalások, ezen belül is 

az árubemutatókkal kapcsolatos visszaélések témakörét, mivel ezeknek a bűncselekményeknek az 

elkövetői az idős, egyedülálló, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő embereket használják ki. 

 

 

Amennyiben valamelyik programunk felkeltette érdeklődését, a Bűnmegelőzési Alosztály alábbi 

elérhetőségein adunk bővebb tájékoztatást. 
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