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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2020. októberi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben hírt adunk arról, hogy az idős 
bűnmegelőzési totónk szerencsés nyerteseinek átadtuk a nyereményeiket. A betöréses lopások 
elkerülése érdekében adunk hasznos bűnmegelőzési tanácsokat, továbbá az október végi – 
november elejei temetőlátogatások során – néhány tanáccsal – kérjük fokozott figyelmüket és 
óvatosságukat.  

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

Időseknek szóló online bűnmegelőzési kvízjáték nyereményét 

vehette át a szerencsés megfejtő a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán. 

 

A biztonságot szem előtt tartva a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság tudásnövelő bűnmegelőzési játékra hívta a 65 év 

feletti korosztály vállalkozó kedvű tagjait nyáron. Három hónapon 

keresztül, a szépkorúak részére a Főkapitányság az ELBIR 

hírlevelében áldozatvédelmi – vagyonvédelmi kérdésekből álló 

totót küldött ki, amelynek célja az idősek áldozattá válásának 

megelőzése, és preventív ismereteik bővítése volt.  

 

A tudásnövelő bűnmegelőzési játék nagyon sikeres volt a 

szépkorúak körében és nagy számmal érkeztek hibátlan 

megoldások. 2020. szeptember 8-án tartott sorsolást követően 

öt szerencsés résztvevő vagyonvédelmi ajándékcsomagot 

nyert.  

 

2020. szeptember 16-án az egyik szerencsés nyertes, Káldi 

Géza, a feleségével együtt vette át a biztonságukat növelő 

vagyonvédelmi eszközökből és kiadványokból álló 

ajándékcsomagot.  

 

Jó egészséget és jó biztonságot kívánunk minden szépkorúnak, és az alábbiakat tanácsoljuk:  

 Nagyon figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, vagy ha utazik!  

 Tervezze meg a vásárlást és a költségeket, a fizetés módját! Ne tartson magánál sok készpénzt!  

 A pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját tegye biztonságos helyre (pl.: kabát belső zsebe)!  

 A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez szükséges kódjait, felhasználónevét 

soha ne tartsa egymás mellett!  

 

Online tudásnövelő bűnmegelőzési játék időseknek 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  
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Veszprém megyében nagyon sok hétvégi ház, 

nyaraló található.  

Ezeket az ingatlanokat a tulajdonosok ősztől 

tavaszig ritkán használják, látogatják, ezért a 

bűnelkövetők - mivel kicsi az esélye annak, hogy 

tetten érik őket - ezeken a helyeken próbálnak 

értékeket szerezni. A betörők többsége oda megy 

be, ahol nem látják őt, ahol nincsenek biztonsági 

berendezések. Általában könnyen mozdítható 

dolgokat keresnek, műszaki cikkeket, kerti 

kisgépeket, fémhulladékokat. 

 

 

Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk: 

 

 Elektronikus, vagy mechanikus vagyonvédelmi berendezéssel lássák el a hétvégi házat 

(riasztók, rácsok) Az ajtók jó minőségű biztonsági zárakkal legyenek felszerelve. 

 Amennyiben hosszabb időre – különösen a téli időszakban – felügyelet nélkül hagyják az 

ingatlant, akkor abból az értéktárgyakat (elektromos háztartási berendezések, 

mezőgazdasági kisgépek) biztonságosabb helyre kell vinni, azokat felügyelet mellett kell 

tárolni. 

 Szükséges, hogy a tulajdonos a téli időszakban is alkalmanként kilátogasson a hétvégi 

házához. Ellenőrizze a területet, a kertkapuk és a ház nyílászáróinak épségét, 

érintetlenségét! Lehetőség szerint egyeztessenek a szomszédjaikkal! Ha kimennek a 

hétvégi házukhoz, a szomszéd telkét is ellenőrizzék és egy másik alkalommal ő is tegye 

meg ugyanezt az Önökével! 

 Fontos, hogy a hétvégi házaikban tartott értékesebb tárgyaikról legyen leírásuk, listájuk, 

esetleg fényképük. Ha betörés történne, ezek segíthetik a bűncselekmény felderítését. 

Fontos kiemelni, hogy egyre több településen működik polgárőrség. A polgárőrök 

bűnmegelőzési céllal rendszeresen járőröznek. Célszerű velük is felvenni a kapcsolatot. 

 

 

Hétvégi házak védelme 
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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 

előfordulhat 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 

szemetes 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 Önök is fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre! 

 
 

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig 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  

Legyen óvatos temetőlátogatáskor! 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

