A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság
„drogprevenciós” tevékenysége
Rendészeti Osztály:
A Rendészeti Osztály, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság (BRFK
FBB) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály (BRFK BMO) által
koordinált különböző programokon keresztül, így különösen az „Iskola rendőre” és a
„D.A.D.A” (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) programon keresztül végez általános
drogprevenciós tevékenységet. /Speciális drogprevenció terén, speciális szakmai gyakorlati
jártassággal rendelkező szerv segítségével, hozzájuk irányításával jár el./
Eljárásai során bűnmegelőzési előadás tartásával/szervezésével, felkérés/megkeresés
teljesítésével, bejelentés kivizsgálásával, jogi felvilágosítás nyújtásával, az intézmények
programjainak támogatásával, lehetőség szerint szóróanyag biztosításával jár el.
Az ifjúságvédelem tekintetében, az ifjúsággal közvetlenül találkozva, testközelből biztosít
számukra segítséget, tart a részükre adott korosztályt érintő előadást, továbbá teszi meg a
védelmüket szolgáló szükséges intézkedéseket.
Az iskola rendőri feladatokat - az alapfeladataik ellátása mellett - a Rendészeti Osztály
állományába tartozó, 3 fő körzeti megbízott un. „iskola rendőr” kolléga látja el, akik közül 2 fő
D.A.D.A. képzése folyamatban van.
Bűnügyi Osztály:
A Bűnügyi Osztályon, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály (BRFK
BMO) koordinálása alatt dolgozó 1 fő un. „iskolai bűnmegelőzési tanácsadó” kijelölése
folyamatban van. Ugyancsak folyamatban van a kijelölése a „bűnmegelőzési előadó”-i
feladatkört, valamint a „drogprevenciós összekötő”-i feladatokat ellátónak.
Az un. „iskolai bűnmegelőzési tanácsadó”, kizárólagosan e feladatkörben eljárva, a
Bűnmegelőzési Osztály irányítása alatt végzi a tevékenységét úgy, hogy a programban szereplő
középfokú intézményekben jelen van.
Tevékenysége során előadásokat tart (általános jogi ismeretek, internet veszélyei, áldozattá
válás, iskolán belüli agresszió, kábítószer használat…témakörökben), jogi felvilágosítást ad,
segítséget nyújt, valamint rendezvényeket/programokat igyekszik támogatni jelenlétével.
A Bűnügyi Osztályon 1 fő - alapfeladatai ellátása mellett - áldozatvédelmi tevékenységet lát el.
E minőségében tájékoztatást ad, segítséget nyújt a hozzá fordulóknak.

Rendőrkapitányság elérhetősége:
1143 Budapest XIV. kerület Stefánia u. 83-85. 1590 Budapest Pf. 107.
Telefon: (06 1) 461 8150, 54-100; Fax.: (06 1) 461 8150, 54-401;
e-mail: 14rk@budapest.police.hu

Rendészeti Osztály:
*Iskola rendőre prg., D.A.D.A. prg. „koordinátor”:

Lukács Mariann r. szds. 54-137

*Iskolarendőr:
- Hermann Ottó Általános Iskola és Németh Imre Általános Iskola:
Tomis Károly c. r. ftzls.

szolgálati mobiltelefonszám: 06 20 407 9778

- Heltai Gáspár Általános Iskola:
Erdész Judit c. r. tzls.

szolgálati mobiltelefonszám: 06 70 489 3638

- A többi Általános Iskola:
Sebőkné Barad Márta c. r. tzls.

szolgálati mobiltelefonszám: 06 70 489 3714

Bűnügyi Osztály:
* Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó:

kijelölése folyamatban

* Bűnmegelőzési előadó:

kijelölése folyamatban

* Drogprevenciós összekötő:

kijelölése folyamatban

* K.E.F kapcsolattartó:

kijelölése folyamatban

* Áldozatvédelmi előadó:

Erdélyi Ádám r. őrm.

54-138

