
    KERESS OLYAN, SZÁMODRA ÉRTELMES 
TEVÉKENYSÉGET, AMELYBEN ÖRÖMET 

TALÁLSZ! 

Pl. foci, kézi, kosár, úszás, kondi terem, gyalogtú-
ra, kerékpározás, tánciskola, szakkörök, küzdő-
sportok, zeneiskola, önkéntes tevékenység a kö-
zösség javára, otthoni segítségnyújtás, színház, 
mozi, gyalogtúra, séta a városban, könyvtár, olva-
sás, koncert, hangverseny … 

TEDD MAGAD A KÖZÖSSÉG HASZNOS 
TAGJÁVÁ! 

Rendkívül sok szabadidős ajánlatot találhattok 
Veszprémben és az egész megyében is. 

Veszprémi Est című, fiataloknak szóló, ingyenes 
újságban, az interneten válogathattok kedve-
tekre a számtalan sportos, értelmes szabadidős 
programok között 
Városi Művelődési Központ programfüzetéből, 
helyi hirdetményekből is jó tippeket kaphatsz 
térképezd fel környezeted élményforrásait 
(élményfürdők, kalandparkok, természeti kin-
csek) 

Ha sportolni van kedved, vagy a szabadban hosz-
szabb kikapcsolódást keresel, javasoljuk, hogy 
keress fel egy uszodát, kalandparkot, állatkertet…
Persze, ott is mindig tartsd be a szabályokat! 
 

 

NE FELEDD! 

Barátaidat mindig 
körültekintően vá-
laszd meg! 

Beszélgess sokszor 
és sokat szüleiddel! 
Minden nap meséld  
el, mi történt veled                                                      
napközben! 

Tanuld meg a benned fel-
gyülemlett feszültséget 
nap, mint nap hasznosan 
levezetni! 

Különböztesd meg a jó hec-
cet a bűncselekményektől! 
Ne feledd, baj is lehet belő-
le! 

Nem csak saját biztonságo-
dért, társaid testi épségéért 
is felelős vagy! 

 HA MÉGIS BAJBA KERÜLNÉL: 

                         Mentők: 104 

                         Tűzoltók: 105 

                         Rendőrség: 107 

                         Központi segélyhívó: 112  

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 társfinanszírozá-
sával, a Pécsi Rk. hasonló tartalmú kiadványának felhasználásával. 

„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” e-learning  

tananyag: http://www.tamop.irm.gov.hu/Szakemerkepzes  

DIÁKCSÍNY 

VAGY 

BŰNCSELEKMÉNY?  

http://www.tamop.irm.gov.hu/Szakemerképzés


    
JÓ, HA TUDOD, NÉHÁNY MEGGONDO-

LATLAN CSELEKEDETEDNEK JOGI 
KÖVETKEZMÉNYEI IS LEHETNEK! 

HA KUKÁT RÚGSZ FEL, sport- és zenés rendez-
vényeken kirívóan hangoskodsz, erőszakos visel-
kedéseddel másokban megbotránkozást, riadal-
mat keltesz, garázdaságot követsz el, ha ezt töb-
ben teszitek az súlyosbító tény. 

HA ERŐSZAKKAL VESZED EL iskolatársad érté-
keit (ha csekély értékű is), akkor rablást követsz 
el, amely az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, 
így akár szabadságvesztéssel is büntethető. 

HA sértődöttségből, bosszúból, buliból MÁST FI-
ZIKAILAG BÁNTAZMAZOL és ezzel sérülést oko-
zol, testi sértés bűntettét követed el. 

Ha azért FENYEGETSZ, BÁNTALMAZOL VALA-
KIT, hogy tartozását megadja, vagy megbosz-
szulj valami sérelmet önbíráskodást követsz el, 
ha pedig azért fenyegeted, hogy neked pénzt, va-
lamilyen értéket hozzon zsarolást követsz el. 

HA MÁS TULAJDONÁT MEGRONGÁLOD, ÖSZ-
SZEFESTED rongálást követsz el. Ez vonatkozik 
az önkormányzatok, az állam, vagy bármely „cég” 
tulajdonában lévő tárgyakra is (pl. buszmegálló, 
aluljáró, közlekedési táblák, stb.). 

HA NEM ENGEDÉLYEZETT, 
VESZÉLYES ESZKÖZÖKET, 
pl. gáz-sprayt, boxert, 
nuncsakut, baseball ütőt, 
vagy szúró-vágó eszközt (pl. 
8 cm-nél hosszabb pengéjű 
kés) TARTASZ MAGADNÁL, 
eljárás indul ellened. 

  

HA FIATALKORÚ VAGY (18 ÉV ALATTI) 
AZ ELJÁRÁSBA SZÜLEIDET IS BEVON-

JÁK ÉS PERSZE AZ ISKOLÁBAN IS HÍRE 
MEHET AZ ÜGYNEK. 

Gondold meg! HA... 

hordasz magadnál vagy a táskádban tiltott és 
veszélyes tárgyakat azért, hogy megvédd ma-
gad, 

a suliban az egyik társad ok nélkül erőteljesen 
ütlegelni kezd Téged, Te visszaütsz és az emlí-
tett eszközök valamelyikét előveszed a nyo-
maték kedvéért, 

egyik társadat valaki ütlegelni kezdi a mosdó-
ban vagy a fo-
lyosón, akkor az 
egyiknek látvá-
nyosan druk-
kolsz, biztatod, 
hogy még na-
gyobbakat üs-
sön, esetleg be-
szállsz Te is, 

AKKOR ...  

légy óvatos! Könnyen kerülhetsz másokra és 
magadra nézve is veszélyes helyzetbe, 

gondold át! Az erő nem az izmokban és a ve-
szélyes eszközökben van, hanem a fejben! 

 

LÉGY PÉLDAMUTATÓ! 

NE KERESD A BAJT! 

VÁLJ BECSÜLETES, 

 JOGKÖVETŐ FELNŐTTÉ!  


