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Oktatási intézményeket is érintő rendőrségi belső  
normák 2013. januárjától 

 
 
Az elmúlt év végén Országos Rendőrfőkapitány Úr két olyan utasítást adott ki a rendőrségi 
állomány számára, melyek az általános, valamint középiskolákat, illetőleg az oktatási in-
tézményekkel tanulói jogviszonyban álló gyermekkorú, tehát 14 év alatti személyeket érin-
tik. Ez a két belső norma a következő: 22/2012. ORFK utasítás az iskolakerülő gyermekkorú 
személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól, valamint a 
23/2012. ORFK utasítás, az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő köz-
reműködés rendőrségi végrehajtásáról. 
Az alábbiakban e két belső norma lényeges mozzanatait összegezzük az oktatási intézmények 
számára. 
 
22/2012. ORFK utasítás 
 
Akkor kezdeményezhető rendőri intézkedés a gyermekkorú személlyel szemben, ha a körül-
ményekből arra lehet következtetni, hogy a gyermekkorú tanítási napon, vagy az okta-
tási intézmény által szervezett kötelező foglalkozásról engedély és igazolás nélkül maradt 
távol, vagy arról engedély nélkül távozott. 
 
Amennyiben a rendőr ilyen személyt lát, igazoltatni, 
illetőleg nyilatkoztatni köteles a tanulói 
jogviszonyával kapcsolatban. Amennyiben kiderül, 
hogy a gyermek melyik oktatási intézménybe jár 
/igazolvány, vagy bemondás alapján történő 
megállapítás, majd ezen információ leellenőrzése/, a 
rendőr minden esetben megpróbálja felvenni a 
kapcsolatot az intézmény vezetőjével, és a 
gyermekkorú törvényes képviselőjével. Az 
intézkedés során mindvégig lehetőséget kell biztosítani a gyermeknek arra, hogy a szülőjével, 
a törvényes képviselőjével a kapcsolatot felvegye. 
 
Ha a gyermekkorú az iskolából való hiányzásra hitelt érdemlő igazolást nem tud átnyújtani a 
rendőrnek, és az oktatási intézmény is megerősíti az iskolából való „lógás” tényét, úgy az 
intézkedő az iskolába kíséri a gyermeket, és őt az intézmény vezetőjének átadja. Közben 

elvégzi az előírt és szükséges adminisztrációt.  
 
Ha az oktatási intézménybe történő visszakísérésre nincs 
lehetőség, az nem megoldható, a rendőr a gyermekkorú 
személyt előállítja, majd intézkedik a gyermek felügyeletét 
ellátó személy, vagy intézmény értesítéséről, a tanuló részükre 
történő átadásáról. 
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Ha a megkérdezett gyermek igazolni tudja az iskolából való távolmaradását /pl. orvosi 
igazolással rendelkezik/, a rendőr csak akkor folytatja a továbbiakban az intézkedését, ha a 
biztonsági intézkedés szabályai fennállnak /pl. ön, vagy közveszélyes, erősen ittas, vagy bó-
dult állapot, ha az élet, testi épség védelme megkívánja/. 
 
Ennek az utasításnak a hatálya kiterjed minden megyei rendőr-főkapitányságra, valamint 
rendőrkapitányságokra. 
 
23/2012. ORFK utasítás 
 
Az utasítás szerint a rendőrség kizárólag az iskola fenntartójának a kezdeményezésére 
vehet részt az általános és középiskolák rendjének fenntartásában. 
 
Az iskolában szolgálatot teljesítő rendőr 
feladata a közbiztonságot veszélyeztető 
cselekmények megelőzése, megszakítása, a 
szükséges rendőri intézkedések megtétele, 
valamint tanácsadás, segítségnyújtás a 
fenntartó részére. A teljesítendő feladatok 
lehetnek előre tervezhetőek, rendszeres 
jellegűek, vagy előre tervezhető, de nem 
rendszeres jellegűek, pl. iskolai rendezvények. 
 
A rendőrségi közreműködés nem terjed ki az 
objektum őrzésére. 
 
Fenti tevékenységet a már működő, iskola és rendőrség közötti kapcsolatrendszer fenntar-
tásával, vagy annak szükség szerinti bővítésével kell biztosítani, a feladat végrehajtása a 
rendőrség gyermek – és ifjúságvédelmi programjaival /pl. iskola rendőre, D.A.D.A., Ellen-
szer/ összhangban történik, melynek során a szolgálatot ellátó rendőrök kötelesek együttmű-
ködni.  
 
Az iskola és a rendőrség ilyen módon történő együttműködése az iskola fenntartója és a rend-
őrkapitányság között írásban is rögzíthető, ez esetben – ahol működik – ki kell kérni a bűn-
megelőzési és közbiztonsági bizottság véleményét is. 
 
A feladat ellátására lehetőleg egyenruhás rendőrt kell kijelölni, aki intézkedést – halaszthatat-
lan eset kivételével – az iskola nevelőtestülete tagjának jelenlétében kezdeményezhet. 
 
Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köteles-
ségeit vétkesen és súlyosan megszegi, és ez a rendőr számára felismerhető, köteles a fegye-
lemsértést az iskola nevelőtestülete tagjának jelezni. 
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