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Kedves Olvasó! 
 

 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. október havi bűnmegelőzési 

hírlevelet, amelyben tájékoztatást adunk a Főkapitányság aktuális prevenciós 

programjairól.  

 

Prevenciónk során mindig kiemelt figyelmet fordítunk az idősek 

biztonságára, bemutatjuk az Idősek világnapjai alkalmából tartott prevenciós 

hetünk eseményeit. A vagyonvédelem területén indított országos, „Házhoz 

megyünk” elnevezésű program bemutatását követően pedig aktuális 

megelőzési tanácsainkkal, ajánlásainkkal szeretnénk erősíteni biztonságuk 

védelmét.  

 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 

megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 
Nagy sikert aratott az „Idősek világnapja”  

alkalmából megtartott prevenciós hét 
 

 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az 

Idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti 

személy él a világon. A megemlékezés célja, hogy figyeljünk az 

idősek problémáira, felhívjuk a figyelmet az időskorúak 

bántalmazására, bűncselekmények miatti áldozattá válásra, 

illetve, hogy minél többet tegyünk meg az idősek biztonságának 

növelése érdekében. Egyben az „Idősek világnapja” lehetőséget 

nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek, mindazt, amit a 

társadalomért tesznek. Azonban nemcsak ők segíthetik 

tanácsaikkal a fiatalok életét, de a fiataloknak is segíteniük kell az 

időseket tanácsaikkal abban, hogy pl. ne váljanak 

bűncselekmények áldozatává. Ennek érdekében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt 

figyelmet fordít az idősek áldozattá válásának megelőzésére. Kollégáink rendszeresen keresnek fel idős 

embereket tanácsokkal, kiadványokkal segítve áldozattá válásuk megelőzését, illetve főkapitányságunk 

rendszeresen programokat is indít e téren.  

 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

A FŐKAPITÁNYSÁG PREVENCIÓS PROGRAMJAI 
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Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya az „Idősek világnapja” alkalmából meghirdette prevenciós hetét.  

2015. október 10-ig egy előadás sorozat keretében megyénk 14 pontján, köztük több idősek által lakott 

kistelepülésen is (Bakonynána, Küngös, Tótvázsony, Kup, Sümeg, Hajmáskér, Veszprémfajsz, Papkeszi, 

Olaszfalu, Pula, Sóly, Öskü, Ajka, Eplény) bűnmegelőzési tájékoztatókat tartott.  

 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködése révén 

kezdeményezett „A Tudás biztonsága – a biztonság tudása” program keretében valamennyi előadást a 

települések könyvtáraiban, mint bűnmegelőzési információs pontokon tartották meg az osztály 

szakemberei. A tájékoztató keretében a megjelenteknek személyes és vagyonuk biztonságát növelő 

tanácsokat, kiadványokat adtak át és bemutattuk a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által, 

„Bűnmegelőzési recepTúra Balaton – Bakony 2013.” és a „Közlekedésbiztonsági kóBORló … rianástól 

szezonzárásig” címmel megjelentetett, országosan is egyedülálló, mintegy 200 oldalas prevenciós 

könyveket is.  

 

Programunk révén megyénk kistelepülésein élő idősek is bűnmegelőzési információhoz jutottak, amellyel 

jelentősen növelhetik biztonságukat. 

 
Házhoz megy a vagyonvédelem  

Veszprém megyében is 
 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember 30-

án „Házhoz megyünk” címmel kampányt indított hazánk 

vagyonbiztonságának erősítése céljából, a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló lopás 

bűncselekmények megelőzésére. A program fő célja, 

hogy az állampolgárok a szakemberektől kérhessenek 

vagyonvédelemmel kapcsolatos tanácsokat, biztonságukat 

fokozó ajánlásokat.  

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a program 

keretében a lakásbetörésekre, a besurranásos lopásokra, 

valamint az idős személyek sérelmére elkövetett trükkös 

lopásokra fókuszál. A Főkapitányság Várpalota, 

Veszprém és Ajka településeken állítja fel a „Házhoz 

megyünk” program információs pontjait. Az információs 

pont működtetésében részt vesznek polgárőrök, rendészeti 

fakultációs, valamint közösségi szolgálatot ellátó diákok 

is.   

 

Az információs pontokon a rendőrök tájékoztatják az érdeklődőket a prevenciós vagyonvédelmi 

lehetőségekről és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács prevenciós kiadványait adják át, továbbá a 

lakásbetörés, besurranásos lopás vagy trükkös lopás áldozatává vált sértettek részére személyre szóló 

vagyonvédelmi tanácsokat adnak. Ismertetik a program keretében megrendezésre kerülő országos 

vagyonvédelmi vetélkedő részleteit, amelyre helyi szinten az érdeklődők az információs pontokon 

regisztrálhatnak.    

 

A program különlegessége, hogy igényelhető speciális, az érdeklődő lakóhelyére vonatkozó egyéni 

tanácsadás is, amely – elérhetőség meghagyása esetén – egy későbbi, előre egyeztetett időpontban, a 

Főkapitányság vagyonvédelmi munkatársa és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Veszprém Megyei Szervezetének munkatársai szakmai segítségével valósulhat meg. 
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A házaló és elsősorban idős emberek megtévesztésére szakosodott csalókra hívjuk fel ezen 

hírlevelünkben a figyelmet. E témára időnként muszáj visszatérni, mert az elkövetők időről időre 

célirányosabbá válnak. Vannak olyan bűnözők, akik már a helyben megjelenő hirdetési újságokban is 

reklámozzák magukat a célterületen, megfelelő áldozat után kutatva. Ennél az új megoldásnál ugyanis 

maguk a sértettek lépnek kapcsolatba az 

elkövetővel a hirdetésben megadott 

mobiltelefonszámon keresztül. A vásárló 

megállapodik az áru mennyiségében, 

minőségében, vételárában, valamint a szállítás 

időpontjában. Ilyen előzmények után kerül sor a 

teljesítésre, ami munkaidőben történik, így az is 

előfordulhat, hogy a megrendelő nem is 

tartózkodik otthon, hanem csak annak 

valamelyik családtagja (pl. idős édesanyja). 

Amennyiben a tűzifát átvevő személy laikus, 

könnyen becsaphatják a fafajta vagy annak 

térfogata tekintetében. A csalók az előre 

megbeszélt összeget átveszik, miközben annak 

csak töredékét érő fát hagynak hátra a sértettnél. 

 

A bűncselekmény elkövetését megkönnyíti az a körülmény, hogy az emelkedő rezsiköltségekkel nem 

tartanak lépést a jövedelmek, emiatt az emberek nyitottá váltak a kedvezőbbnek tűnő, de le nem 

ellenőrzött alternatív beszerzési forrásokra. 

 

 

 

A megelőzés lehetőségei: 

 

- állandó helyről történő vásárlás 

- hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel 

rendelkező vállalkozások előnyben részesítése 

- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez 

szakértelemmel bíró személy helyszínre (ehhez 

kérje az önkormányzat, vagy a polgárőrség 

segítségét) 

- ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az 

azon szereplő adatok kontrollálásához 

- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor 

akkor, amikor a szabályszerű teljesítés már nem 

hagy maga után kétséget  
 

 

 MEGELŐZÉSI TANÁCSAINK TŰZIFA 

VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN 
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Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. 

Sírjaikat a kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.  Sajnos október végén, 

november elején a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára koszorút tegyen, s 

emlékezzen. Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében 

gyakrabban fordul elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú 

eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve besurranás. 

 

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg 

arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan 

lezárták! 

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes 

irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az 

autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak 

az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy a 

legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, 

vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos 

tárolóeszköz! 

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a 

sírt rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a 

konténerhez mennek is. 

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy 

kabátjuk belső zsebeiben tartsák! 

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 

tartózkodnak! 

 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 

megelőzése érdekében mindenkitől kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre, hogy a 

megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés. 

 

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. Töreki Sándor r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 

LEGYEN ÓVATOS TEMETŐLÁTOGATÁSKOR IS! 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

