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Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat a bűnmegelőzést ki-

emelten fontos feladatoknak nyilvánította. A stratégia végrehajtásával a Kormány a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a prevenció területén működő kormányzati és civil 

szervezetekkel szoros együttműködésben tevékenykedik a célok megvalósításán.  

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 

 kiemelt beavatkozási területei: 

- a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok, 

- a gyermek- és ifjúságvedelemmel kapcsolatos célok, 

- az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és 

- a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérése. 
 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én hozta létre, mely napot a 

Bűnmegelőzés Napjaként ünnepeljük. A Bűnmegelőzés Napján a közös erőfeszítés, a széles-

körű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. E napon a bűnmegelőzés helyi 

képviselői országszerte bemutatják a közvetlen környezetükben folyó munkát a bűnmegelő-

zésre irányítva a figyelmet.  

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenységet ellátó szakembe-

rei a megyében működő programokkal évek óta törekednek az állampolgárok veszélyeztetett-

sége csökkentésére tényszerű és hiteles információk átadásával, gyakorlati tanácsok közvetíté-

sével. A preventív szolgáltatások köre időről időre bővül, a lakossági kapcsolatok szélesednek, 

és közvetlen együttműködési formák alakulnak. 
 

 

Tekintse meg Ön is a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács weboldalát, 

  videóit, kövesse a videócsatornáját! 
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia beavatkozási területeivel összhangban a Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az alábbi szakterületeken lát el 

kiemelt feladatokat: 

 

 
Család-, és gyermekvédelem 

Áldozatvédelem 

Emberkereskedelem 

Megelőző vagyonvédelem 

Kábítószer prevenció 

Kiberbiztonság 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti felépítése, közérdekű adatai és  

telefonszámai: 
 

 Police. hu 
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