
Közösségi Szolgálat a BRFK-n

Jogi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) rendelkezik a 
közösségi  szolgálatról,  a  diákok  által  szabadon  választható,  anyagi  ellenszolgáltatás  nélkül  végezhető 
tevékenységről. Az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele a 2016-os évtől kezdődőenaz 50 óra közösségi 
szolgálat teljesítése.

Cél:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság - felismerve a diákok által önként végezhető közösségi szolgálatban rejlő 
lehetőséget -a bűnmegelőzési tevékenységgel összefüggésben aktív szerepet kíván vállalni a programban.

A bűnmegelőzési  tevékenység évtizedes  hagyományokra  tekint  vissza.  Egyik fő célcsoportja  az ifjúság, 
kiemelt célja pedig az áldozattá vagy elkövetővé válás elkerülésének hatékony elősegítése. A tudatosságra, a 
biztonságos életre való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. A program lehetőséget biztosít arra, hogy az 
együttműködő felek - diák és rendőr - jobban megismerjékegymást. A munka során felmerülő problémák 
közös  megoldása  elősegíti  azt,  hogy afelnövekvő  nemzedékben  a  rendőr,  a  rendőri  hivatás,  valamint  a 
rendőrség  egésze  tekintetében  szimpátia,  bizalom  alakuljon  ki.  Egyúttal  a  rendőr  is  közvetlenül 
megismerheti a korosztályproblémáit, fogékonyabbá válik ezek iránt.

A program keretében a 16. életévüket betöltött résztvevőket négy órás elméleti, illetve négy órás gyakorlati 
képzés(szituációs  gyakorlat,  bűnmegelőzési  kisfilmek  megtekintése),  valamint  két  órás  önvédelmi 
tanfolyamon készítjük fel a bűnmegelőzési feladatok végrehajtására.Megismerkednek a rendőrség általános 
tevékenységével,  feladatkörével,  általános  büntetőjogi,  büntető-eljárásjogi  ismereteket  szereznek. 
Tájékoztatást kapnak alapvető jogaikról, a rendőri intézkedésekről, és azok következményeiről. 

Az  így  felkészített,  idegen  nyelvet  jól  beszélő  diákokat  a  főváros  bűnmegelőzési  szempontból  kiemelt 
fontosságú helyszínein szolgálatot teljesítő rendőrök mellé, valamint a körzeti megbízottipontokra kerülnek 
kihelyezésre(Kossuth tér, Szabadság tér, Budai Vár, Hősök tere, Vörösmarty utca/Váci utca).Tudásukat és 
nyelvismeretüketaturisták  információval  történő  ellátásával  hasznosítjuk,  valamint  a  külföldiek  részére 
megelőzési kiadványok és tájékoztató füzetek terjesztésévelnyújtanaksegítséget a rendőrségnek.

A  programban  felkészített,  azonban  idegen  nyelvet  nem  beszélő  fiatalok  az  elméleti  képzés  során 
elsajátítottakata  rendőrség  bűnmegelőzési  feladatokat  ellátó  munkatársaival  közösen,  interaktív  módon, 
előadások  keretében  adják  tovább  saját  kortársaiknak,  illetveidősotthonokban  és  nyugdíjas  klubokban 
szervezett  rendezvényeken  az  idősebb  generációnak.  Az  előadásokat  követő  beszélgetések  lehetőséget 
kínálnak  egymás  problémáinak  megismerésére,  az  együtt  gondolkodásra,  illetve  a  bűnmegelőzési 
szempontból hasznos észrevételek tolmácsolására a rendőrség felé.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egységes formaruhát biztosít a közösségi szolgálatban résztvevő diákok 
részére„BRFK  KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLAT”  felirattal  ellátott  széldzseki  formájában,  melyhez 
bűnmegelőzési tartalmú kiadványok tárolására szolgáló oldaltáskát is biztosítunk. 

A közösségi szolgálat lehetőséget teremt egy olyan fiatal generáció felnövekedésére, aki a jelen társadalmi 
viszonyok között és az alapvető jogi ismeretek birtokában képes eligazodni az őt körülvevő világban, saját 
magatartásáért  és  döntéseiért  felelősséget  vállal.  A  programban  résztvevők  a  Budapesti  Rendőr-
főkapitányság  mindennapi  szakmai  tevékenységével  kapcsolatos  ismereteket  elsajátítva,  atudatos 
pályaválasztás  alkalmával  a  rendőri  hivatást  reális  perspektívának tekintik,  illetve a rendőrség munkáját 
megbecsülő felnőttekké válnak.


