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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. szeptemberi havi 

bűnmegelőzési hírlevélét olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend 

és Biztonság Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott 

feladatterv szerint készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem 

szeretne a későbbiekben a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze 

részünkre és a címlistából törölni fogjuk.  

 

Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli, bátran felhasználhatja – a forrás 

megjelölésével! – a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati 

intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön 

településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává. 

Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 
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Az iskolai zaklatásról 

 
Az elmúlt időszakban egy tragikus esemény kapcsán ismét központi téma lett a bullying, 

vagyis az iskolai bántalmazás, zaklatás jelensége. 

A megelőzésben és kezelésben is lényeges, hogy a szülőkben, pedagógusokban és a 

diákokban is tudatosodjon, hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet, mi a dinamikája és hová 

lehet fordulni segítségért. 

 

 
 

 Fotó: internet 

 

Ahogyan a felnőttek között, úgy a gyerekközösségekben is gyakran előfordulnak kisebb 

nagyobb nézeteltérések, nagyon fontos azonban, hogy tudjunk különbséget tenni az 

„egyszerű” konfliktus, és a bullying között. Az utóbbit sok helyen iskolai zaklatásként is 

emlegetik, azonban ez a kifejezés nem fedi le teljesen a jelenséget, hiszen ide tartozik a másik 

csúfolása, kiközösítése, (fizikai vagy lelki) bántása is, továbbá – főleg az internet megjelenése 

óta – nem feltétlenül korlátozódik csupán az iskolára.  

 

Fontos látnunk a két jelenség közötti különbségeket, és ezeket az adott helyzetben is 

felismerni. Míg a konfliktust általában valamilyen érdekellentét robbantja ki, és a felek 

többnyire a megoldásra törekednek, addig a zaklatás csupán a hatalomról szól. A konfliktus 

esetén a felek között általában kiegyenlítettek az erőviszonyok, a bullying esetében azonban a 

zaklató mindig erőfölényben van. A bullying lényege tehát, hogy szándékosan a másik 

bántására irányul, rendszeresen ismétlődik, és célja a hatalom gyakorlása a másik felett.  A 

folyamatnak nem csupán az agresszor(ok) és az áldozat a részese, benne vannak a 

szemlélődők is, akik a kegyetlenkedésben ugyan nem vesznek részt, de tanúi az 

eseményeknek. Tulajdonképpen ők adják a zaklató erődemonstrációjának közönségét, 

azonban ők lehetnének azok is, akik az eseményeket leállíthatnák. 

 

Sajnos előre nem lehet megjósolni, hogy kiből lesz bántalmazó vagy bántalmazott, azonban 

azt tudjuk, hogy könnyebben lesznek zaklatás áldozatai a visszahúzódóbb, kevesebb 

önbizalommal rendelkező gyerekek, akiknek kevesebb eszközük van én-határaik védelmére. 
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Mi lehet figyelmeztető jel?  

 

 
 
Fotó: internet 

 

Ha a gyermek magatartása, iskolai teljesítménye megváltozik, nem akar iskolába menni, akár 

fizikai tüneteket is produkál, nagyon szótlan, zárkózott lesz (mert szégyelli, ami vele 

történt/történik) akkor érdemes lehet iskolai zaklatásra is gondolni. 

 

Mit tehetünk, ha észleljük a jeleket, vagy magát az iskolai zaklatást: 

 

 azonnal lépjünk közbe, és tegyük egyértelművé, hogy senkit, semmilyen módon nem 

szabad bántani, 

 szülőként, tanárként, diáktársént is vegyük komolyan az áldozatot, és biztosítsuk róla, 

hogy segítünk neki 

 beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért nincs rendben, ha valakit bántanak, 

megszégyenítenek, 

 szükség esetén kérjük szakember segítségét. 

 

A zaklatást nagyon komolyan kell venni, mert súlyos, egész életre kiható következményei 

lehetnek, ha a gyermek nem kap időben segítséget. 

 

A témával kapcsolatban az alábbi helyeken is tájékozódhat: 

 

https://kerjsegitseget.com/ 

https://kek-vonal.hu/   

https://nmhh.hu/internethotline/  

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/helpapp  
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Napjainkban az állatvédelmi mozgalmak egyre nagyobb szerepet kapnak a társadalomban. A 

jelenleg hatályos szabályozás egészét áthatja a ,,jó gazda gondosságának” vezérelve, amely 

megköveteli az állattartótól, hogy mindenkor figyelembe vegye azt a tényt, hogy az állatok 

érezni, szenvedni, örülni képes élőlények és ennek megfelelő körülmények között tartsa őket. 
 

Az állatvédelem ma már társadalmilag elvárt tevékenység, amely társadalmi és hatósági 

intézkedésekkel és megfelelő tájékoztatás útján valósulhat meg, ezért a Győr-Moson-Sopron 

megyei Rendőr-főkapitányság is a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.  

 

 
 

Ennek érdekében a rendelkezésünkre álló információs csatornák felhasználásával felhívjuk az 

állampolgárok figyelmét a felelős állattartással kapcsolatos helyes magatartás szabályaira, az 

állattartás során elkerülendő hibákra, a veszélyes állatok tartásának veszélyeire, az állatokkal 

kapcsolatosan megvalósuló bűncselekmények megelőzésének lehetséges eszközeire.  
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