
 1 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                         (3-4. old.) 

 

 

 

 

 

                       

           

 

(4. oldal)      

 

 

                

           

                            

                            
                         (2-3. oldal) 
 
 

 

 

 

 

                       

           

 

 

 

 

 

4-5. oldal 

 

 (5-8.  oldal) 

 
 



 2 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. július havi 

bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az „Egy hónap – egy 

téma” kampány keretében, hogy hogyan lehetünk utazás közben is 

biztonságban. Tájékoztatást adunk az NBT által támogatott 

Újratervezés projektünk június végén megtartott második 

tréningjéről. Hírlevelünk további részében pedig a nyárra 

vonatkozóan hasznos vagyonvédelmi, áldozatvédelmi tanácsokat 

adunk.  

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 

Az egy hónap – egy téma a biztonságos 

internethasználatért kampány keretében 

sajtótájékoztatót tartottak a Budapest Liszt 

Ferenc nemzetközi repülőtéren. 

 

 

A rendőrség új kampányt indított, amely során minden hónapban más-más témát érintő, a 

biztonságos internethasználatot elősegítő információs anyagot tesz közzé honlapján, a 

www.police.hu-n.  

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017 májusától indította el online kampányát. Az internet 

biztonságos használatával kapcsolatos témák közül minden hónapban az időszakra jellemző 

aktualitások szerint választják ki a hónap központi kérdését.  

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

A BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLATÉRT 

http://www.police.hu-n/
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A nyári szabadságok idején a saját és családtagjaink testi épsége mellett mobileszközeink és az 
internethasználat biztonságára is figyelmet kell fordítani. Az Országos Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési kampányának júniusi témája kapcsán tartott sajtótájékoztatón Németh Ágnes rendőr 
ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője a mobileszközök 
ellopásának vagy elvesztésének megelőzése mellett felhívta a nyaralók figyelmét az eszközökön tárolt 
adatok védelmére, az ingyenes WIFI-hozzáférések és a nyilvános számítógépek veszélyeire is. 

Az eseményen Pozsgai Tamás rendőr őrnagy, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti 
Osztályának vezetője ismertette a kiutazáshoz szükséges úti okmányokat, valamint azok ellenőrzésének 
folyamatát, míg Kurucz László, a Budapest Airport Zrt. helyettes szóvivője az utazóközönség számára 
néhány nyaraláskor és utazáskor használatos, praktikus javaslatot adott. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsait, javaslatait a téma kapcsán a hírlevélhez 
csatolt tájékoztató anyagban olvashatják. 
 

Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hirek-es-

informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagban-utazas-kozben)  

 

 

 

Sikeresen zárult az „Újratervezés” című pályázat második rendezvénye 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Belügyminisztérium és a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács 3.254.816,- Ft összegű támogatása segítségével valósítja meg „Újratervezés” 

című projektjét, melynek részeként 2017. június 20. és 22. között szervezték meg második 

bűnmegelőzési táborukat.  

A táborban a kiskorúak 

eltűnésében leginkább érintett 

Veszprém Megyei 

Gyermekvédelmi Központ 2. sz. 

Pápa környéki lakásotthonának 4 

nevelője és 16 lakásotthoni fiatalja 

vett részt. A tábor fő célja a 

lakásotthon nevelői és lakói között 

eddig kialakult kapcsolat 

elmélyítése, a lakásotthoni élet 

során felmerült esetleges 

problémák jövőbeni hatékony 

megoldásának megkönnyítése, 

illetve a részt vevő fiatalok 

drogmegelőzési, bűnmegelőzési ismereteinek fejlesztése volt. A projektnek megfelelően a nevelők már 

egy előző, alapozó tréningen is részt vettek, így hatékonyan segíthették a fiatalokat a tábor programjai 

során. 

 

NBT PROJEKT: ÚJRATERVEZÉS 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagban-utazas-kozben
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/biztonsagban-utazas-kozben
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A táborban a szakképzett trénerek egymásra építve tartották meg a ráhangolódást segítő, az önismereti, 

a konfliktuskezelő, az együttműködést javító és problémamegoldó foglalkozásokat az első két napon. A 

tréning során a résztvevők megismerhették a lakásotthonbeli életükben felmerülhető problémák, 

konfliktusok megközelítésének, kezelésének lehetséges módjait, valamint olyan technikákat tanultak, 

amelyekkel a nevelők és fiatalok közös megoldásokat is találhatnak ezekre. Többek között ezért is volt 

jelentősége annak, hogy a nevelők a fiatalokkal közösen vettek részt a programban. A táborban a 

hatékony együttműködést, csapatépítést segítő és támogató élményelemeket és szituációs 

gyakorlatokat is tartalmazó foglalkozásokra is sor került. 

Az utolsó napon bűnmegelőzési és drogprevenciós előadásokon vettek részt a táborlakók. Gaál Csaba 

c. r. őrnagy interaktív előadást tartott számukra a bűncselekmény fogalmáról, a fiatalok által 

leggyakrabban elkövetett bűncselekményekről, áldozattá válásuk megelőzésének lehetőségeiről, illetve 

a droghasználat megelőzésével kapcsolatos ismeretekről. A folytatásban a Veszprémi Alkohol-

Drogsegély Ambulancia munkatársától ismerhették meg a résztvevők a fiatalok droghasználatával 

kapcsolatos legújabb megyei jellemzőket, továbbá tájékoztatást kaptak az Ambulancia meglévő és újabb 

szolgáltatásairól is. 

A lakásotthoni nevelők és fiatalok közös részvétele révén lehetőség nyílt a mindennapi életük során 

felmerült konkrét problémák megbeszélésére, azok eddigi okainak feltárására, és a jövőbeli hatékony 

kezelést segítő módszerek kialakítására. A fiatalok olyan élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak, 

amelyek révén képesek lehetnek saját maguk is felismerni és megoldani konfliktusaikat, problémáikat. 

Segítséget kaptak pozitív és jogkövető életük kialakításához. Tapasztalataik révén a lakásotthon többi 

lakója számára is segítséget tudnak nyújtani majd e téren, illetve példaképek lehetnek számukra.  

A megszerzett szakmai ismeretek, készségek, eredményesen szolgálják a nevelőkkel való 

együttműködést, a lakásotthonban felmerült problémák kezelését és a fenntarthatóságot is. A projekt 

harmadik szakaszában, augusztusban, az utánkövetés során a fiatalok további bűnmegelőzési és 

drogprevenciós ismeretekkel gyarapodhatnak, amikor is a szakemberek saját környezetükben keresik 

majd fel őket. 

VMRFK Bűnmegelőzési Osztály 

 

Legfontosabb vagyonvédelmi tanácsaink 

 
 Nagyobb összegű, készpénzes megtakarítását vigye bankba, pénzintézetbe és  bankszámlán 

helyezze el! 
 Értékesebb tárgyait (ékszerek, értékpapírok) helyezze értékmegőrzőkbe, béreljen széfet! 

  Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy gépjármű ajtóit, ablakait! 

  Lehetőségeihez mérten, alkalmazzon minél nagyobb biztonságot adó jelző-riasztó 

rendszereket! 

  Ha napközben pihennek, alszanak a nyaralóhelyen, az ablakokat zárják be! 

  Ne tegye ki közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát! 

  Nyaraláskor ne tartsanak sok készpénzt egy helyen, akár a lakásban több helyen legyen 

elosztva! 

  Ha valami gyanúsnak tűnik a lakóhelye környéki közterületeken, hívjon rendőrt, szálláshelyén 

pedig értesítheti a szállásadóját vagy a recepcióst! 

  Ne engedjen be a lakásba idegent vagy házalót! 

NYÁRI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 
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Legfontosabb tanácsaink a trükkös lopások áldozatává válásának megelőzésére 

 Pénztárcáját mindig tartsa magánál szorosan testközelben, lehetőleg olyan módon és 
helyen, hogy védett legyen! 

 Pakolás során se tegye táskáját vagy pénztárcáját a kocsiba, ne tévessze szem elől! 
 Bármilyen messze és bármilyen kis időre is eltávolodik autójától, zárja be azt! Távozás 

előtt győződjön meg arról, hogy minden ajtó rendesen illeszkedve be van-e zárva! 
 A biztonság kedvéért hárítson el minden pénzváltásra irányuló kérést, javasolja, hogy az 

illető váltsa fel pénzét az áruházban! 
 A parkolóból való elindulás után bármilyen okból (defekt, ismeretlen megállítja érdeklődés 

miatt, vagy műszaki hibát jelezve) meg kell állnia és kiszállnia gépkocsijából, mindig zárja 
be azt! 

 Ha bárki útbaigazítást kér Öntől, vagy műszaki problémát jelezve megállítja, legyen 
óvatos! Amennyiben kiszáll azonnal zárja be azt! Ha autójában ül egyedül, akkor is 
aktiválja a központi zárat, vagy legalább gépkocsija jobb oldali ajtajait zárja le! 

 Minden esetben vegye figyelembe a bevásárlóközpontban elhangzó bűnmegelőzési 
tanácsokat, illetve a biztonsági személyzet felhívásait! 

 

Főkapitányságunk felhívása a Balaton-partra, strandokra látogatóknak 

 A vízpartra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, mint amit előre láthatólag el is kíván 
költeni! 

 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai közül is csak a 
legszükségesebbet vigye magával! 

 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében használja 
a strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a társaságból valaki 
a parton, aki felügyeli a csomagokat, értéktárgyakat. 

 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az utastérben hagyott 
tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét. 

 Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket! A 
nyílászárókat ne hagyja nyitva, még bukó állapotban sem. A lakás, ház legmagasabb szintű 
védelmét a riasztóberendezések biztosítják. 

 Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne töltsön fel a közösségi oldalakra! 

 A nyaralás ideje alatt kérheti a Veszprém megyei rendőrkapitányságok közreműködését is 
házának felügyeletében. A részletekről érdeklődjön a lakóhelye szerint illetékes 
kapitányságon! 

 
Ha mégis áldozattá válnának, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-

es, illetve 112-es számon! 
 

Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az impresszumban található 
elérhetőségeken: 

 
 
 

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. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

