
 

Biztonság az iskolában és azon túl 
az NMHH konferenciája a megfélemlítés elleni küzdelemről 

 
2015. április 15., a MOM Kulturális Központ Kupolaterme 

Budapest, XII. kerület, Csörsz utca 18. 
 

Program 
 
9:00  Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója:  

Nyitóbeszéd 
9:10  dr. Hatala József, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke 

Az NBT és a Megfélemlítés Elleni Program (MEP) 
Bűnmegelőzés és tudatformálás egy biztonságos iskolai környezetért 

9:20  Huber Károly, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke 
A MEP ismertetése, státusz-, pilot- (tesztprojekt)beszámoló, aktivitások és tanultak 

9:50  Topa Zoltán, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
A MEP-tréning és a visszajelzések ismertetése videóval 

10:00  dr. Parti Katalin, Országos Kriminológiai Intézet 
A MEP pilot állapotfelmérésének szakmai bemutatója 

 
10:30-11:00  SZÜNET 
 
11:00  Sisa Péterné igazgató, Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

A MEP-tapasztalatok, a megelőzés és tudatformálás hatásai, konkrét esetpéldák 
Huszti Zalán MEP-diáknagykövet, Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola  
MEP-tapasztalatok, a következő lépések a középiskolában 

11:15  Oláh-Paulon László, rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának vezetője: 
Iskolai erőszak – Bűnmegelőzés az iskolákban 
BRFK/BMO: a Megfélemlítés elleni munkacsoport feladata és kihívásai 

11:40   Huber Károly, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Bemutató: kiskönyv „A megfélemlítésről, Iskolai és cyber-megfélemlítés elleni kisokos” 
Bemutató: mesekönyv – az óvodai bántalmazásról, megfélemlítést megelőző mesekönyv 

11:55   dr. Bodonovich Jenő, Média- és Hírközlési Biztos, NMHH 
Záróbeszéd 
 

12:00   EBÉD 
 

A 2014/15-ös tanévben két fővárosi oktatási intézményben ment végbe a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság támogatásával a Megfélemlítés Elleni Program felmérése. A program keretében 

felmérték az iskolákban a megfélemlítéshez kapcsolódó hozzáállást és ismereteket, valamint 
megkezdték a megfélemlítés megelőzését segítő oktatást, és tesztprojektet bonyolítottak le. A 

konferencia előadói felhívják a figyelmet a tesztprojekt eredményeire és az elért tapasztalatokról 
adnak tájékoztatást. 

 
A megfélemlítés nem csak a reális térben van jelen.  

Napjainkban egyre gyakoribbá válik a cyber-megfélemlítés, a modern infokommunikációs eszközökön 
keresztül folytatott megfélemlítés. A preventív cselekvés célravezetőbb, mint a reaktív beavatkozás.  

A környezetre való odafigyelés, felelős magatartás, problémaérzékeny attitűd a szülők, pedagógusok és 
diáktársak részéről segíthet a veszély elhárításában, a konfliktusok egészséges kezelésében. 


