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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2016. augusztus havi 
bűnmegelőzési hírlevelet. Röviden hírt adunk a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács által támogatott – a Fejér, Somogy és Zala 
Megyei Rendőr-főkapitányságokkal közösen – „Nyár – Összefogás – 
Biztonság” c. nyári projektről.  Bemutatjuk a július hónapban 
Veszprém megyében megvalósított prevenciós programjainkat. Végül 
felhívjuk a figyelmet egy aktuális témára, az egyre terjedő telefonos 
csalásra, és hasznos bűnmegelőzési tanácsokat adunk ezek 
elkerülésére.   
 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 
megyei rendőrfőkapitány 

 
 

Július havi hírlevelünkben részletesen bemutattuk azt a széleskörű prevenciós programot, 

amelyet a nyári szezonban az idegenforgalommal érintett helyekre látogató hazai és külföldi 

turisták biztonsága érdekében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság – a Fejér, 

Somogy és Zala Megyei Rendőr-főkapitányságokkal együttműködve – a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács támogatásával NYÁR – ÖSSZEFOGÁS – BIZTONSÁG c. projekt 

keretében, 2016. május 15. – október 15. között valósít meg. 

 

A projektcélok sikeres megvalósításának alapja az együttműködők 

közötti rendszeres, közvetlen együttműködés. Ennek egyik fő színtere 

a partnerek által közösen működtetett Balatoni Közbiztonsági 

Koordinációs Bizottság, amely több mint 25 éve hatékonyan 

koordinálja a turisztikai szezon időszakában végrehajtott 

bűnmegelőzési, bűnügyi és közbiztonsági tevékenységet.  

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

„Nyár – Összefogás – Biztonság”  

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
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A Bizottság a projekt ideje alatt havonta megbeszélést tart, amelyen az együttműködők 

képviselői közvetlen információcsere keretében értékelik az aktuális helyzetet, azzal a céllal, 

hogy a területükön, helyi szinten megvalósított és jól bevált gyakorlatok tapasztalatait átadják, 

ezzel is tovább fokozva a közbiztonságot az érintett négy megyében.   

A projekt keretében a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság beszerezte, és az 

együttműködők részére átadta az 

idegenforgalmi szezon megnövekedett 

prevenciós feladatainak végrehajtásához 

szükséges felszereléseket. Így a prevenciós 

kiadványok és eszközök mind a 

bűnmegelőzési irodákban, az információs 

pontokon, mind pedig a bűnmegelőzési 

mini-centrumokban megtalálhatók. 

Kollégáink így nemcsak tájékoztató 

anyagokat, hanem a személyes 

vagyonbiztonságot növelő eszközöket (pl. 

vízálló mobiltelefon és pénztartó) is nagy 

számban tudnak a turisták részére átadni a prevenciós programok során.  Emellett a 

bűnmegelőzési szakemberek figyelemfelkeltő megjelenéséhez pultokat, zászlókat, 

kiadványtartókat szereztek be. Az állampolgárok biztonsága érdekében egyik legfontosabb 

célunk a fokozott jelenlét biztosítása. Bűnmegelőzési munkatársaink munkáját a helyi 

polgárőrök és a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei által felkészített diákjárőrök is segítik, 

akik a pályázati támogatás révén „BŰNMEGELŐZÉS – CRIME PREVENTION – 

KRIMINALITÄT BEKÄMPFEN” feliratú pólóban végezhetik prevenciós tájékoztató munkájukat.   

 

A megyeszékhelyi és a Balaton-parti rendőrkapitányságok munkatársai (a helyi polgárőr 

szervezetek tagjai és a kapitányságok bűnmegelőzési szakemberei által felkészített diákjárőrök 

segítségével) a nyári idegenforgalmi szezonban kiemelt figyelemmel, széleskörű 

bűnmegelőzési programokkal és fokozott jelenléttel óvják a helyi lakosok és a megyénkbe 

érkező turisták biztonságát.   

Programjaink és rendezvényeink sikerét igazolja a nagy érdeklődés és a pozitív visszajelzések. 

Bűnmegelőzési programjaink keretében a turisták részére tájékoztató, felvilágosító tanácsokat 

adunk szóban és kiadványaink által több nyelven is. Emellett népszerűsítjük a „BikeSafe” 

kerékpár regisztrációs programot is, amelynek célja kerékpárok védelme. Bővebb információ a 

www.bikesafe.hu honlapon.  

Prevencióval fokozzuk nyáron a biztonságot!  

Veszprém megyében 

 

 

http://www.bikesafe.hu/
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A strandokon pihenők a rendőrségi bemutatóval színesített "Strand-roadshow" programokon 

nemcsak a rendőrség, hanem a mentők, katasztrófavédelem eszközeivel és munkájával is 

megismerkedhetnek, illetve bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat, kiadványokat, promóciós 

tárgyakat is kaphatnak, míg a gyermekek játékos formában jutnak prevenciós ismeretekhez. A 

szezonnyitó "Strand-roadshow" rendezvényt július 2-án tartotta a Bűnmegelőzési Osztály 

közreműködésével a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonalmádiban, a Wesselényi 

strandon. Ezután a program folytatódott július 9-én Balatonkenesén, 23-án Balatonakarattyán, 

30-án pedig Balatonfűzfőn, illetve a megye más strandjain is. A kerékpárosok biztonsága 

érdekében elindult a Balaton északi partján a BikeSafe program, amely Balatonalmáditól 

Tapolcáig ad lehetőséget a kerékpárok regisztrálására.  

A szezon kezdete óta folyik a bank automaták biztonságos használatára ösztönző 

bűnmegelőzési program. Ennek keretében a strandok közeli pénzkiadók, valamint a 

Művészetek Völgye rendezvény idején a Kapolcsra telepített ideiglenes ATM-ek körül a 

diákjárőrök és polgárőrök segítségével sok hasznos információ és tájékoztató kiadvány jut el az 

ATM használókhoz. Ezekkel hívják fel a figyelmüket azokra az alapvető biztonsági szabályokra, 

amelyek betartásával elkerülhetik, hogy bankkártyáik adataihoz illetéktelenek hozzáférjenek. 

A „Biztonságban Útközben” program keretében, polgárőrök 

részvételével, megyénk több pontján állt fel információs pont a 

vonattal és busszal utazók biztonságának védelme érdekében. 

Az utasok figyelmét szóban és kiadványokkal hívták fel, hogy 

hogyan tudják a vagyon elleni bűncselekmények miatti 

áldozattá válást megelőzni.  

 
 

 
Az elmúlt időszakban elszaporodtak a telefonon keresztül elkövetett csalások. A tettesek 
legtöbbször mobiltelefon szolgáltató képviselőjeként hívják fel áldozataikat, akiket egy 
állítólagos nyereményről értesítenek.   
 
A nyeremény átvételének feltételeként szabják, 
hogy a telefonon keresztül kapott 
utasításoknak megfelelően, egy ATM-nél, 
telefonfeltöltést kell végrehajtani egy 
meghatározott számra. A kért feltöltések 
összege 5.000 forinttól akár 200.000 forintig is 
terjedhet.  
 
Általában biztosítják a sértetteket, hogy a megadott számra feltöltött összeg, a nyereménnyel 

együtt, néhány perc múlva megjelenik a bankszámlájukon. A megcsillogtatott nyeremény 

nagysága eddig több esetben alkalmasnak bizonyult arra, hogy a kételkedők bizalmát 

megnyerje, és a tranzakciókat végrehajtsák.  

FIGYELEM! CSALÁS! 

Kérjük, fogadja meg prevenciós tanácsainkat! 
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Az ilyen és hasonló esetek elkerülésének érdekében érdemes 

megfogadni az alábbi tanácsokat: 

 Ne tegye ki közösségi oldalakon a telefonszámát! 

 Bármilyen nyereménnyel kecsegtető telefonhívásra, melynek 

feltételeként szabják bizonyos összeg átutalását, vagy telefonfeltöltést, 

ne válaszoljanak, szakítsák meg a hívást! 

 Jegyezzék fel a hívó telefonszámát, ha bemutatkozik, a nevét is! 

 Ne hajtsák végre a hívó utasításait! Ne feledje, aki nem játszott 

szerencsejátékon, az nem is nyerhetett semmiféle nyereményt! 

Önkormányzatok, nyugdíjfolyósítók, szerencsejátékok szervezői, 

telefontársaságok nem utalnak át telefonos megkeresés alapján, és 

nyeremény címén pénzösszegeket! 

 Mindig legyen gyanús, ha Önnek kell ahhoz pénzt átutalni, hogy 

„nyereményét” megkaphassa! 

 Ha esetleg mégis megtörtént a csalás, tegyenek feljelentést a 

rendőrségen! Semmi esetre sem célszerű belenyugodni abba, hogy 

tévedésbe ejtették Önöket! 

 

Az ilyen bűncselekményeket csak megelőzéssel akadályozhatjuk meg! 

Ezért kérjük, figyeljen fokozottan a fentiekre! 

 

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT! 

 

 

 

Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 
 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

 

Kiadásért felel: Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, 

rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

