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Biztonságos az otthona? 

  
A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Veszprém Megyei Szervezete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
támogatásával Biztonságos otthon címmel közös vagyonvédelmi bűnmegelőzési programot 
indított Veszprémben, májusban. A program célja a lakásbetörések számának csökkentése, a 
biztonságos otthonok, lakások számának növelése, a lakosság bevonása a bűnmegelőzésbe, 
valamint a lakosság és a hatóság együttműködésének hatékonyabbá téltele. 
  
A rendőrkapitányság eljuttatja a lakossághoz a „Hogy megóvja értékeit” című vagyonvédelmi 
kiadványt, melyben olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni értékeinket. 
Újraindították a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM) is, hiszen sokszor a betöréses 
lopás a szomszédok szeme láttára történik, s az emberek egymásra figyelve sokat tehetnének 
a saját biztonságukért. 
  
„A kamara fontos célkitűzésének tartja, hogy hozzájáruljon a közbiztonsághoz. Nem elég az 
államtól várni a segítséget. Ma már a biztonsági eszközök elérhető áron kaphatóak. A kamerás 
megfigyelés tapasztalataink szerint visszatartó erő, így szeretnénk, ha minél többen élnének 
ezekkel a lehetőségekkel.” – fogalmazott Sánta Károly, az SZVMSZK Veszprém Megyei 
Szervezetének elnöke.  
  

A megfelelő biztonságtechnikai eszközök megvásárlásánál a lakosok kikérhetik a kamara 
segítségét. Nem szabad olcsó, nem szakember által árusított eszközöket vásárolni, mert nem 
biztonságosak 

  

„A vagyonvédelemnek három eleme van: a mechanikai, a technikai és a személyes felelősség. 
Csak ezek együttesével tehető biztonságossá az otthonunk. A megfelelő helyről kell 
beszerezni az eszközöket és figyelni kell egymásra.” – hangsúlyozta a közös projekt kapcsán 
Sánta Károly. 
  
A program részeként arra kérték a lakosokat, hogy a rendőrséghez juttassanak vissza egy 
vagyonvédelmi totót, amelyben arra keresték a szakemberek a választ, hogy a lakosság 
mennyire tartja biztonságosnak otthonát. A sajtótájékoztató résztvevői elmondták, sokan 
juttatták vissza a kérdőíveket, ami azt jelenti, hogy a biztonság fontos szerepet tölt be az 
emberek életében. 
  
A Biztonságos otthon program keretében, annak zárásaként a visszaküldött kérdőívek kitöltői 
között kisorsolásra került egy elektronikus behatolás jelző rendszer a Brill 2001 
Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai Kft., valamint három darab, féléves időtartamú 
lakásriasztó távfelügyeleti szolgáltatás a Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. 
felajánlása alapján. 
A nyerteseknek a díjakat a felajánló cégek ügyvezető igazgatói adták át a program zárásaként 
a kamara épületében rendezett sajtótájékoztató keretében.  
  
A program elindításaként és zárásaként tartott sajtótájékoztatókon Dr. Giczi Róbert r. ezredes 
veszprémi rendőrkapitány, Futtató Norbert r. őrnagy a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály megbízott vezetője és Sánta Károly a kamara elnöke 
adott tájékoztatást és válaszolt a feltett kérdésekre. 
 


