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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. június havi 

bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a júniusi 

világnapokat és a nyári prevenciós programjainkat.  

 

Hírlevelünk további részében pedig nyári bűnmegelőzési 

tanácsainkra hívjuk fel a figyelmét mind a szülőknek, mind a 

gyermekeknek.  

 

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. 

június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. 

Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő 

szervezetek tartanak prevenciós előadásokat. 

 

 

A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást 

világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt 

rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. 

Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, 

míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító 

tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes 

napot. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap   

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

JÚNIUS 26.  

KÁBÍTÓSZERELLENES VILÁGNAP 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap
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A rendőrség új kampányt indít, 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 indítja el online kampányát. Az internet biztonságos 

használatával kapcsolatos témák közül minden hónapban az időszakra jellemző aktualitások szerint 

választják ki a hónap központi kérdését. A gyermeknap kapcsán a kampány első témája a gyerekeket 

érintő veszélyforrások. 

A kiskorúakra az online térben leselkedő veszélyek közül az egyik, amikor egy felnőtt – az interneten 

keresztül megismerkedve – szexuálisan bármilyen módon kihasznál egy gyereket. 

A másik jelenség, amelyre fel kell hívni az internetet használó fiatalok figyelmét, az az online 

megfélemlítés. Ennek során gyermeket a közösségi oldalakon, e-mailben vagy online játékok során 

szándékosan megfélemlítik (fenyegetik, nevetségessé teszik, kiközösítik, lejáratják, társai és az online 

közösség előtt negatív színben tüntetik fel). 

Mindkét veszélyhelyzet elkerülése, illetve kezelése során fontos kiemelni a közvetlen környezet (család, 

iskola) felelősségét. A jelenségek felismerésére, megelőzésére, valamint az esetleges bekövetkezése 

utáni teendőkre vonatkozó hasznos tanácsokat olvashatnak a közleményünkhöz csatolt tájékoztató 

anyagokban. 

Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-

honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert)  

 

 

 

Sikeresen zárult a projekt első rendezvénye 

A Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 3.254.816,-Ft összegű támogatása révén 

valósítja meg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az „Újratervezés” 

című projektjét. Ennek a keretében, 2017. május 22-24 között szervezték meg első háromnapos 

bűnmegelőzési táborukat. A táborban a kiskorúak eltűnésével leginkább érintett Veszprém Megyei 

Gyermekvédelmi Központ 2. sz. Pápa környéki lakásotthon 18 nevelője, a Pápai Rendőrkapitányság 

bűnmegelőzési előadója, és a Bűnmegelőzési Osztály család, gyermek-, és ifjúságvédelmi kiemelt 

főelőadója, mint a megyében eltűnt kiskorúak ügyeivel foglalkozó megyei koordinátor vett részt.  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

A BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLATÉRT 

NBT PROJEKT: ÚJRATERVEZÉS 

http://www.police.hu-n/
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert
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A tábor célja a résztvevők konfliktuskezelő, kommunikációs, problémamegoldó készségének fejlesztése, 

és a rendőrség érintett szakemberei és a lakásotthon nevelői között eddig kialakult kapcsolat 

elmélyítése, a szakmai munka során felmerült esetleges problémák jövőbeni hatékony megoldásának 

megkönnyítése, illetve a lakásotthonok nevelői drogmegelőzési, bűnmegelőzési ismereteinek fejlesztése 

volt.   

A tábor során felépített tematika alapján zajlottak le az 

ráhangolódást, ismerkedést segítő, majd az önismereti, 

konfliktuskezelő, együttműködést javító, 

problémamegoldó tréningek, amelyeket szakképzett 

trénerek tartottak.  

A tréning során a résztvevők felismerhették a gyakorlati 

munkájuk során felmerült szakmai problémák, illetve a 

lakásotthonban felmerülhető konfliktusok 

megközelítésének, kezelésének lehetséges módjait, 

továbbá a pápai lakásotthonban élő fiatalokkal kapcsolatosan felmerült problémák kezelésébe 

bevonható, és bevonni szükséges szervezetekkel, kiemelten a Rendőrséggel való hatékony 

együttműködés lehetőségeit. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a nevelők a fiatalokkal foglalkozó 

rendőrségi szakemberekkel közösen vettek részt a tréningen.  

A tréning mellett újszerű módon, a hatékony együttműködést, csapatépítést segítő és támogató 

élményelemeket is tartalmazó, és szituációs gyakorlatokat is tartalmazó foglalkozásokra is sor került. 

A tábort lezáró harmadik napon szakmai megbeszélésekre, előadásokra került sor. Ennek során Péter 

Katalin r. alezredes család, gyermek-, és ifjúságvédelmi főelőadó interaktív előadást tartott a 

bűncselekmény fogalmáról, a fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekményekről, áldozattá 

válásuk megelőzésének lehetőségeiről, illetve Rendőrséggel való együttműködés során felmerült 

problémákról, és az együttműködés hatékonyabbá tételéről. Tekintettel arra, hogy a projekt az 

eltűnésekkel leginkább érintett pápai lakásotthonokat célozta meg, a helyi rendőrkapitányság 

bűnmegelőzési szakembere is gyakorlati tanácsokkal segítette a nevelőket. Ennek során keresték 

azokat a közös pontokat, ahol hatékonyabbá tehetik az együttműködést, főként a lakásotthonokból 

engedély nélkül eltávozott fiatalok ügyeiben indított eljárások során. Ezen túl szintén interaktív 

előadások révén a résztvevők Alkohol-Drogsegély Ambulancia munkatársától megismerhették a fiatalok 

droghasználatával kapcsolatos legújabb megyei jellemzőket, kiemelten a dizájner szerekre, továbbá 

tájékoztatást kaptak az Ambulancia meglévő és újabb szolgáltatásairól is. 

A megyében újszerűen, és először alkalmazott ilyen jellegű bűnmegelőzési tábor során nőtt a 

lakásotthoni nevelők konkrét szakmai ismeret szintje, a résztvevők konfliktuskezelési, problémamegoldó 

készségének színvonala. Emellett a rendőrségi szakemberekkel való közös részvétel révén lehetőség 

nyílt a gyakorlati munka során felmerült konkrét problémák megbeszélésre, az eddigi együttműködést 

nehezítő tényezők feltárására, illetve a jövőbeni hatékony együttműködést segítő kapcsolatok, 

módszerek kialakítására. Ebben fontos szerepet játszott az is, hogy egy, a helyi problémákat, és egy, a 

megyei tapasztalatokat jól ismerő bűnmegelőzési szakember a nevelőkkel közösen vett részt a 

tréningen.  

A megszerzett szakmai ismeretek, készségek, a kialakult kapcsolatrendszer eredményesen szolgálja a 

jövőbeni közös munkát, a nevelők lakásotthoni tevékenységét, és a fenntarthatóságot is. 
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Egy lakás vagy családi ház biztonsága mindenki számára fontos, hiszen 

lakberendezési és egyéb vagyontárgyaink eszmei értékkel is bírnak, 

ráadásul senki sem szeretné, ha idegenek lépnék át kéretlenül lakása 

küszöbét. De vajon mindent megteszünk lakóhelyünk biztonsága 

érdekében? Nyugodtan hagyhatjuk el reggelente lakásunkat? 

 

Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindulnánk otthonról, amellett, hogy 

végiggondoljuk, kikapcsoltuk-e az elektromos berendezéseket vagy elzártuk-e 

a gáztűzhelyet, ellenőrizzük azt is, hogy becsuktuk-e az ablakokat. Miután 

gondosan bezártuk az ajtónkat is, már nyugodtan indítjuk a napot. 

Sok esetben ez azonban nem elég, hiszen a nyílászárók gondos zárása 

mellett azok minősége és betörésbiztonsága is fontos szempont. előírások 

teljesülése és megléte. 

 

Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár? 

 

A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, így 

ez a zártípus a legelterjedtebb. „A hengerzárak szerkezetében a 

legsérülékenyebb rész a betét könnyített része, amelynek 

eltörésével a betörők könnyedén be tudnak jutni a lakásba. 

Éppen ezért fontos, hogy úgy alakítsuk ki a zárbetét 

elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap síkjából, így ne 

tudják egyszerűen, egy mozdulattal kitörni a betétet. Általános 

tapasztalat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők öt perc után 

feladják a behatolási kísérletet, ne könnyítsük meg a dolgukat. 

Annak érdekében, hogy elkerüljük a betörést, érdemes egy törésmentes, minőségi gyártó által készített, 

7-8 milliméter vastagságú alumínium öntvény címkét szerelni a bejárati ajtóra, amely a belső sík felől 

átmenő csavarokkal rögzíthető. Így a betét a címke síkjából nem áll ki, nem lehet eltörni. A korszerű, mai 

gyári ajtók már rendelkeznek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címke kialakítással, így a zárszerkezet 

elhelyezése is megfelelő, ezért ezek az ajtók alapvetően megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek. 

Érdemes ügyelni arra is, hogy a betörők néhány esetben a betét kifúrásával jutnak be a lakásba, így 

érdemes olyan zárbetétet vásárolni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzletekben vásárlás előtt 

érdemes rákérdezni erre. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei a „Házhoz megyünk!” országos bűnmegelőzési 

program keretében igény esetén elvégzik az ingatlanok biztonsági auditját, és javaslatokat tesznek az 

esetlegesen meglevő hiányosságok kiküszöbölésére.   

 

A LAKÁSBETÖRÉS MEGELŐZHETŐ 
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A nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- 

és baleset-megelőzési tanácsokkal szolgál és véd – a 

vakáció ideje alatt is. 

A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a 

biztonságot adó iskolafalak közül, ám sok munkába járó 

szülőnek nehézséget okoz elhelyezésük, állandó 

felügyeletük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék a 

gyermekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek közül a 

legszükségesebb tudnivalók a következők: 

 

 

 - Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek. 

- Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

- Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás 

céljából sem. 

- A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza, hanem egymást védve-kísérve. 

- Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket védjék. 

- Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. 

 - Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatatlan 

és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is. 

  

Amennyiben további kérdések fogalmazódtak meg Önökben, forduljanak bizalommal a területileg 

illetékes rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóihoz, illetve a drogprevenciós összekötőkhöz: 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok 

  

Szintén lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja idejét tölteni. 

Ezért kérjék meg, hogy ha elmegy otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor érkezik haza, 

valamint ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. 

  

A rendőrség új kampánya során minden hónapban más-más témát érintő, a biztonságos 

internethasználatot elősegítő információs anyagot tesz közzé honlapján. A júniusi téma a grooming és a 

megfélemlítés: 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-

internethasznalatert 

  

 

 

NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert
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Fontos, hogy a szülők betartassák a biztonságos internetezés szabályait. Számtalan olyan 

számítógépes program van, amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgessenek a 

gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról. Célszerű megkérni őket arra is, hogy időnként 

mutassák meg a közösségi portálokon használt profiloldalukat. 

 

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek 

veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre 

egyaránt. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé 

válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, 

játszótereken és az utak mentén, továbbá felügyeletük sincs mindig kellően megoldva. 

  

A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári 

hónapokban történik és a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körükben a 10-14 éves korosztály 

tagjai a legveszélyeztetettebbek. 

  

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket 

ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik. 

  

A nyári szünidőben gyakoribbak a kerékpáros balesetek is, az érintett gyermekek 40%-a ebben az 

időszakban sérül meg, magányos- (mint elesések, útról való letérések stb.) vagy ütközés általi 

balesetekben. 

  

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők és közlekedők a nyári időszakban különösen ügyeljenek a 

gyermekekre, amennyiben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral 

megjelennek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs 

veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek. 

  

A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a legsérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek. 

Még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez 

elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, s figyelmük sem eléggé 

koncentrált. Ezért a gyermekekre mindenhol potenciális veszélyek leselkednek, ahol gépjárművek 

közlekednek, így a forgalmas vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-

átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és 

találkozóhelyek környezetében. 

  

Továbbá ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka 

kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes 

magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a gyermekeket, s akár életmentő is lehet. 

  

Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják! 

 

Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/a-nyari-

szunetben-is-biztonsagban)   

 

 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/a-nyari-szunetben-is-biztonsagban
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/a-nyari-szunetben-is-biztonsagban
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Legfontosabb, alapvető tanácsaink a nyaralásra 

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

 Legyenek bizalmatlanok az idegenekkel! 

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

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

elosztva! 

 Legyen határozott, és ha gyanúsnak talál valamit, ne tegye meg, amit kérnek tőle! 

 Ha valami gyanúsnak tűnik közterületen, hívjon rendőrt, a szálláshelyén pedig értesítheti a 

szállásadóját vagy a recepcióst! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legfontosabb, alapvető nyári bűnmegelőzési tanácsaink 

gyermekeink védelmében szülőknek: 
 
 

 Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére hasznos elfoglaltságot! 

 Bíztassák nyári munkára, kézműves-, sport-, egyéb táborozásra! 

 Ellenőrizze az új barátait, ismerőseit! 

 Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a kerékpáros közlekedés szabályait! 

 Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat veszélyeire! 
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FONTOS tanácsok gyermekek részére 

 Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest szélén, lehetőleg a forgalommal 

szemben közlekedj!  

 Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve ruházatodon fényvisszaverő anyagot!  

 Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még akkor sem, ha a labda után szaladnál!  

 Kerékpárral kerékpárúton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon, ahol ilyen nincs a 

leállósávon vagy - ha kerékpározásra alkalmas - az útpadkán, ahol ez sincs, szorosan az úttest 

jobb szélén kell közlekedni.  

 Főútvonalon csak 12. életévét betöltött személynek szabad kerékpározni. 

 Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj! 

 Felhevült testtel, teli gyomorral, alkoholos állapotban maradj inkább a vízparton! Különösen 
veszélyesek a bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. 

 Ne ugorj fejest ismeretlen medrű vízbe, vagy kisvizű medencébe!  

 Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és ne fogadj el tőle semmilyen ajándékot! 

 Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót! 
 
 

A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is, hogy megelőzzük áldozattá 
válásukat! 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

