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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL

Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2020. július havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben nyaralást illetően nyújtunk
hasznos bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsokat.
Hírlevelünk további részében bemutatjuk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott
aktuális programjainkat, és gépjárművekkel kapcsolatos prevenciós ismereteket is adunk az
autósok részére.
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

NYÁRI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK

Bűnmegelőzési tanácsaink
a fürdőkkel, strandokkal kapcsolatban

 Fürdőzéshez, strandoláshoz ne vigyen magával annál nagyobb összeget, amit előre
láthatólag el is kíván költeni!
 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai közül is csak a
legszükségesebbet vigye magával!
 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében
használja a fürdők, strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a
társaságból valaki a vízparton, aki felügyeli csomagjaikat, értéktárgyaikat.
 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az utastérben hagyott
tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét.
 Az otthon vagy a nyaralóban hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket! A nyílászárókat ne hagyja nyitva, még bukó állapotban sem! A lakás,
ház legmagasabb szintű védelmét a riasztóberendezések biztosítják, amennyiben van ilyen
telepítve, akkor mindig kapcsolja is be!
 Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe!
 Mindig győződjenek meg a víz mélységéről, mielőtt beugranak, hiszen sekély vízben egy
fejesugrás akár tragédiát is eredményezhet!
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATI PROJEKTJEK

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, a nyári
idegenforgalomban az „Út a biztonsághoz II.” és a Fejér, Somogy
és Zala Megyei Rendőr-főkapitányságok együttműködésével
megvalósuló „Nyár – Összefogás – Biztonság 2020” projekt
programjaival várja az érdeklődőket 2020 nyarán. Programjaink a
fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták biztonságának
növelését célozza meg.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács támogatásával, a Somogy, a Zala és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságok
együttműködésével, komplex bűnmegelőzési projektet valósít meg „Nyár – Összefogás –
Biztonság 2020” címmel 2020. április 1. és 2020. október 31. között, amely a hazai és külföldi
turisták biztonságának növelését célozza meg.
A nagy tömeg a bűnözők figyelmét is felkelti, növelve a turisták áldozattá válásának kockázatát,
ami ellen prevencióval lehet hatékonyan fellépni. Ez a közös munka a Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság keretei között zajlik, amely a turisztikai szezon időszakában
megnövekedett rendőri feladatok összehangolt, és eredményes végrehajtása érdekében jött
létre, és Fejér, Somogy, Veszprém, illetve Zala megyékben működő rendőri szervek
tevékenységeit hivatott koordinálni.
A projekt közvetlen célja a régióban a tópartokon és a rendezvényeken megjelenő turisták minél
szélesebb körének bűnmegelőzési tájékoztatása, az áldozattá válás elkerülése érdekében. A
bűnmegelőzési szakemberek a Balaton és a Velencei-tó partján az idegenforgalmi idényben a
strandok, bevásárló utcák, parkolók, áruházak környezetében, lakóövezetekben és a turisták
által leginkább látogatott helyeken jelennek meg, programokat szerveznek és tájékoztatást
adnak. Prevenciós tanácsokat, kiadványokat adnak át, és személyes tanácsadás révén
bemutatják az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeit, illetve a megnövekedett kerékpáros
turizmusra tekintettel ismertetik a kerékpárok biztonságos rögzítésének módját is, felhívják a
figyelmet a Bikesafe kerékpár regisztrációs programra is. Bűnmegelőzési centrumokat hoznak
létre, illetve látványos strandi bűnmegelőzési kitelepüléseken várják az érdeklődőket.
Munkájukat közterületi prevenciós tájékoztatást ellátó középiskolás fiatalok is segítik.

GÉPJÁRMŰBIZTONSÁG
A gépjármű biztonságával kapcsolatos általános tanácsaink
 Minden indulás előtt alaposan ellenőrizze le gépkocsija állapotát. Amennyiben hibát
tapasztal, igyekezzen elhárítani azt, vagy hivatalos szakember segítségét kérni.
 Alapvetően legyen bizalmatlan a műszaki hibára utaló, vagy egyéb ok miatt megállást kérő
idegenekkel, és ne álljon meg.
 Abban az esetben, ha mégis megáll és kiszáll, ne hagyja szem előtt értékeit, vagy, aki a
kocsiban marad mindig felügyelje azt.
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 Ha megáll, akkor ne szálljon ki mindenki a gépkocsiból, ha mégis, akkor minden esetben
zárja be az ajtókat és húzza fel az ablakokat.
 Mindig használja a gépkocsiba telepített biztonsági eszközöket (pl. riasztó, kormányzár,
sebességváltó-zár, gps nyomkövető)!
A parkolóhelyeken is kiemelten kezelje a biztonságot
A gépjármű használata során bárhol is parkol le, mindig tartsa szem előtt, hogy, amennyiben
gépkocsijában feltűnő helyen (üléseken, kalaptartón műszerfalon, lábtérben) valamilyen értéket,
táskát, kabátot vagy szatyrot hagy, akkor gépkocsija feltörés veszélyének teheti ki magát. Az
esetek jelentős részében az okozott rongálási kár nagyobb mértékben meghaladhatja a lopás
okozta kárértéket. Elég csak arra gondolni, amikor egy az ülésen hagyott kisebb összeget
tartalmazó pénztárca, vagy egy nem méregdrága telefon miatt a gépkocsi ablakát betörve
követik el a bűncselekményt, s ennek következtében az ablak pótlása komolyabb kárt okoz,
mint a maga az eltulajdonítani kívánt dolog értéke.
Az ilyen bűncselekmények miatt keletkező áldozattá válás megelőzése, vagy a kárérték
minimalizálása érdekében kérjük, fogadja meg alábbi tanácsainkat:
 A parkolóhely megválasztásánál legyen szempont, hogy általában kijelölt, vagy védett
parkolóban álljon le (kültéri kamera, őrzött parkoló)!
 Fontos, hogy gépjárművét mindig zárja le, az ablakokat résnyire se hagyja nyitva, és
emellett használja a járműbe beépített mechanikai, illetve elektronikus védelmi és riasztó
berendezéseket is.
 Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktárgyat (ruhát, táskát, elektronikai eszközt).
Komolyabb értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni, mert ott sincs mindig
biztonságban, mivel az elkövetők már előzően is kifigyelhetik mit pakolunk abba (pl. strand
parkolójában).
 Figyeljen arra, hogy az idegenek által kért felvilágosítás vagy útbaigazítás (főleg, ha sok
kérdéssel, értetlenkedés színlelésével jár) figyelemelterelés is lehet! Ilyenkor a már nyitott
utastérből észrevétlenül ellophatják értékeit. Ilyen estekben, ha kiszáll gépkocsijából mindig
zárja le azt, ablakokat húzza fel. Amennyiben autójában marad, akkor is zárja le annak
ajtajait és a vezetőoldali kivételével valamennyi ablakot húzza fel, mert miközben
felvilágosítást ad, észrevétlenül kiemelhetik értékeit.
 Soha ne hagyja gépkocsija kulcsát strandon a parton hagyott holmik között, mert könnyen
eltulajdoníthatják azt, és azzal gépkocsiját is ellophatják.
 Nyaralója, szálláshelye udvarán leparkolt autóját is mindig zárja le, ablakait húzza fel és ne
hagyjon abban semmilyen értéket!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 112 központi
telefonszámon. Ezzel kapcsolatos kérdésével 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: elbir@veszprem.police.hu
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