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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. június havi bűnmegelőzési hírlevél 
különszámát, amelyben felhívjuk a figyelmet az ORFK Házhoz megyünk programjának folytatására.  

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos,  megyei rendőrfőkapitány 
 
 
„A világjárvány miatt a megszokottnál később, de idén is folytatódik a rendőrség öt éve tartó 
kampánysorozata. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2015 őszén indított Házhoz megyünk programja azzal a céllal jött 
létre, hogy segítse a lakosságot a megfelelő vagyonvédelemhez szükséges döntések, önvédelmi 
képességek meghozatalában.  

A lakosság vagyonvédelemét erősítő prevenciós elemek mellett megjelent az áldozatvédelem, a 
családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programja, az internetbiztonság, a drog-
prevenció, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a BikeSafe kerékpárjelölő és 
nyilvántartó ingyenes szolgáltatás. A programban – az eddigiekhez hasonlóan – a rendőrség mellett 
részt vesznek az érintett önkormányzatok, a helyi polgárőrség, az Aegon Magyarország Általános 
Biztosító Zrt. és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara területi képviselői, 
szakemberei.  

A rendőrség a Házhoz megyünk program sikerességének köszönhetően az eltelt öt évben országosan 
összesen közel kétszázezer állampolgárt ért el személyesen és közel harmincezer kerékpárt regisztrált. 
A tapasztalatok szerint az emberek hasznosnak ítélték a személyes találkozást és beszélgetést, ezért a 
rendőrség ebben az évben is folytatja a programot.  

A megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság által kiválasztott 
helyszíneken felállított információs pontokon – a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett – 
minden hónapban egy kijelölt napon szakemberek adnak a különböző korosztályba tartozó érdeklődők 
számára prevenciós tanácsokat.    

A program 2020. december 31-ig folyamatosan tart.” 
 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/hazhoz-megyunk-2020-ban  
 

 

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: elbir@veszprem.police.hu  

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  
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