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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 

szerkesztett, 2018. június havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a júniusban 

tartandó kábítószerellenes világnapot és az aktuális prevenciós programjainkat.  

 

Hírlevelünk további részében pedig nyári bűnmegelőzési tanácsainkra 

hívjuk fel mind a szülők, mind a gyermekek figyelmét.  

 

 

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


 3 

 

Június 26-át - az ENSZ döntése alapján – 1987-óta a Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk 

számon 

1987-ben ugyanezen a napon az ENSZ kábítószerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem 

elleni konferenciáján deklarálták, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek 

összefogására és a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség. 

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a 

nap témáját, és a UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. A 

kampány célja, hogy információt nyújtson, különösen a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás egészségre 

káros hatásairól, felhívja a figyelmükét egészségük megóvásának fontosságára. Az első lépés 

mindenekelőtt a kábítószerekkel kapcsolatos hiteles információk megismerése, majd többek között, 

ezekre építve a kábítószer-használat megelőzése, valamint függők esetében a kialakult függőség 

gyógyítása. A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

és az illetékességi területén működő rendőrkapitányságok is nagy számban szerveznek előadásokat 

általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak 2018. június 11. és 26. között, illetve a helyi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok is üléseznek ebben az időszakban. A megrendezésre kerülő 

program/sorozat a kábítószer-probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánja elősegíteni. 

Emellett célja az is, hogy a kábítószer-fogyasztás témaköréről minél több információt juttasson el a 

szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint, hogy a fiatalok számára pozitív alternatívákat 

mutasson fel a szerhasználattal szemben. 

Az információk minél szélesebb kör számára történő eljuttatása érdekében média megjelenéseinkben  is 

felhívjuk a figyelmet a terület fontosságára. 

 

 
 

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől 

drogprevenciós szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és 

középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, 

fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető 

igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Veszprém megyei drogprevenciós tanácsadók: 
 
 

Pápai Rendőrkapitányság 
 

Név: Császárné Elek Veronika  r. alezredes Szolgálati hely: Pápai Rendőrkapitányság 
Telefonszám: +36 70/682-5075 E-mail cím: drogprevencio.papark@veszprem.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap utolsó péntek 12.30-13.30 a Pápai Rendőrkapitányságon 
Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét péntek 10.00-11.00 

 
 

 
 

DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK  

VESZPRÉM MEGYÉBEN 

mailto:drogprevencio.papark@veszprem.police.hu
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Tapolcai Rendőrkapitányság 

 
Név: Molnár András r. őrnagy Szolgálati hely: Tapolca Rendőrkapitányság 

Telefonszám: 06-87/412-322, mellék: 75 
E-mail cím: drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első hétfő, 09.00-10.00 óra Tapolcai Rendőrkapitányság 
Telefonos ügyelet ideje: Páros hét hétfő 10.00-12.00 óra 

 
 

Várpalotai Rendőrkapitányság 
 

Név: Bartók Judit rendőr százados Szolgálati hely: Várpalotai Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/592-450 43-42-es mellék 

E-mail cím: drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első csütörtök 15.30-16.30 Várpalotai Rendőrkapitányság 103. 

iroda 
Telefonos ügyelet ideje: Páros héten pénteken 13.00-14.00 

 
 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
 

Név: Orsós Károly r. őrnagy Szolgálati hely: Veszprémi Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/428-022, 13-03-as mellék 

E-mail cím: drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hétfő, 14.00-15.00 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét hétfő, 10.00-11.00 

 
 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
 

Név: Szekeres Kornél c. r. őrnagy Szolgálati hely: Balatonfüred Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 06-70-682-50-72 

E-mail cím: drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: Balatonfüred: Arácsi Népház, minden hónap utolsó csütörtök 15.45-17.45 óra 

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 15-én 16.00-18.00 

 
 

Ajkai Rendőrkapitányság 
 

Név: Gyuris Mónika r. főhadnagy Szolgálati hely: Ajkai Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 20/682-50-74 

E-mail cím: drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első szerda 14.00-15.00 Ajkai Rendőrkapitányságon 

Telefonos ügyelet ideje: páros héten hétfőnként 14-15 óra között 

 
 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
 

Név: Stanka Mária r. őrnagy Szolgálati hely: Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/438-711/4509 

E-mail cím: drogprevencio.balatonalmadirk@veszprem.police.hu 
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap 3. szerda 9.00-10.00 Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Telefonos ügyelet ideje: Minden hónap 2. és 4. szerda 9.00-10.00 
 

 

 

mailto:drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács egyedi pályázati kiírására Főkapitányságunk Bűnmegelőzési 

Osztálya által összeállított  „Fókuszban a biztonság” című pályázata 14.421.229,-Ft támogatást 

nyert el.  A projekt megvalósítási ideje: 2018. január 1. – 2019. május 31. (Pályázati azonosító: BM-18-

E-0001) 

A komplex projekt tartalmilag három fő, alábbi pillérekből áll:  

I. PILLÉR: FIATALOK BIZTONSÁGA („Álom vagy rémálom” kollégiumi program, „Egy nap a 
biztonságért – egy nap az iskolában” program, „Szabadítsuk ki Gordont” program, Iskolai prevenciós 
foglalkozások, órák megtartása, „Ovizsaru” program fejlesztése „Védd magad! – Játékos biztonság” 
bűnmegelőzési társasjáték a Pannon Várszínházzal, „Filmezz a bűnmegelőzésért!” pályázat 
középiskolások részére)  

II. PILLÉR: TELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGA (Idős bűnmegelőzési kortárssegítő hálózat” programelem, 
Általános bűnmegelőzési feladatok, Idősek biztonságát növelő prevenciós tevékenység a nyugdíjas 
klubokban és rendezvényeken, Idős bűnmegelőzési kortárssegítők szakmai fóruma, Komplex 
parkoló biztonsági felügyelet) 

III. PILLÉR: TURISTÁK BIZTONSÁGA (Idegenforgalmi idényben strand megelőzés információs 
ponttal, kitelepüléssel és bikesafe regisztrációval a strandokon, Bikesafe regisztrációs kitelepülések, 
Kerékpáros bűnmegelőzési szolgálat)  

 

A nyári időszakban főként a III. pillérben vállalt következő programelemeket valósítjuk meg.  

III/1. „Idegenforgalmi idényben strand megelőzés információs ponttal, kitelepüléssel és bikesafe 

regisztrációval” projektelem 

A szezonban frekventált területeken megszólítjuk a lakosságot, bűnmegelőzési tájékoztató 

tevékenységet látunk el pl. parkolókban, strandokon. Célunk a turisták számára célzottan 

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi ismereteket adjunk át. Nem csak szóban, de nyomtatott kiadványokat, 

tájékoztatókat helyezünk el prevenciós céllal a strandok parkolóiban, strandokon.  

A szezonban kiemelt rendezvények kapcsán, és a frekventált strandokon általános bűnmegelőzési 

tájékoztatás miatt információs ponttal célirányosan jelenünk meg a turisták körében. Ezek alkalmával 

bűnmegelőzési szakemberek, rendőrségi és bűnmegelőzési jelleggel (pult, formaruha, zászló, 

kiadványok, molinók, roll up, stb.) figyelemfelhívó módon jelennek meg és az érdeklődők számára 

szóban, célirányosan kiadványok átadásával bűnmegelőzési ismereteket adnak át. Ennek során kiemelt 

fontosnak tartjuk a Bikesafe programra való felhívást, tájékoztatást, illetve regisztráció népszerűsítését 

is. 

III/2. „BikeSafe regisztrációs kitelepülések” projektelem 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által életre keltett „Bikesafe” program Veszprém megyében is 

nagyon népszerű. A kerékpár regisztrációs programban eddig több száz kétkerekű adatait vették fel egy 

központi adatbázisba.   

Az idegenforgalmi szezonban is a jelentős kerékpáros turizmusra tekintettel, kiemelt fontosnak tartjuk a  

Bikesafe programra való felhívást, tájékoztatást is, és regisztrációt. E célból, a turisták biztonságának 

„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” PROJEKT 

NYÁRI PROGRAMELEMEI 
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fokozása terén az idegenforgalmi szezonban a legfrekventáltabb strandokon, kerékpár utak mentén, 

rendezvényeken Bikesafe regisztrációval jelenünk meg, tájékoztatókat, információkat adunk. 

A Bikesafe regisztráció népszerűsítésén túl  tanácsokat adunk a kerékpár megfelelő biztonsági 

eszközeire és azok használatára vonatkozóan és felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben áldozattá válik, 

azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es segélyhívók egyikén.  

 

III/3. „Kerékpáros bűnmegelőzési szolgálat” programelem 

A programelem során prevenciós céllal kerékpáros bűnmegelőzési szolgálat keretében, megfigyelő 

szolgálatot tartunk, amelynek során célunk, hogy észrevegyük és megfelelő prevenciós tanácsokat 

adjunk az áldozattá válás megelőzése érdekében. E módon gyorsan, nagy hatótávon, közvetlenül, 

figyelemfelhívó módon (formaruhában) tudunk megjelenni a turisták körében, könnyen bejutva 

strandokra, parkolókba, üdülő övezetekbe, ahol bűnmegelőzési kiadványokat, tanácsot adunk át 

célirányosan. 

 

A kerékpárutakon közlekedve a kerékpáros pihenőkben is megszólítjuk a kerékpárosokat. Ennek 

keretében bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsot és kiadványokat adunk, bemutatjuk a kerékpárok 

biztonságos rögzítésének módját és az arra alkalmas „biciklizárat”. Emellett felhívjuk a figyelmet a 

Bikesafe programra, és az esetlegesen a közelben lévő regisztrációs pontra. 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk programjainkon.  

 

Egy váratlanul szórakoztató videó tűnt fel a BRFK 

Információs Portál Facebook-oldalán, amely 

látszólag arra hivatott felhívni Magyarország 

lakosságának figyelmét, hogy nyaralás alatt (de 

feltehetően azon kívül is) mindenki vigyázzon 

magára, a kutyájára, az értékeire és mindenre, ami 

fontos.  

 

A kisfilm főszereplője Vakáció Kapitány, aki egyfajta Szuperhősként tesz rendet a városban: kimenti a 

forró autóban szűkölő kutyát, megállítja a labdázó gyereket majdnem elütő autót, áttessékeli a biciklivel 

közlekedő kisfiút az úttesten, és nem engedi be a tolvajt a lakásba.  Ne vegye el a kedvét a videó utolsó 

jelenete, és legyen ön is Vakáció Kapitány, ha teheti!   

 
A kisfilm megtekinthető az alábbi linken: 

https://videa.hu/videok/origo/jarmuvek/vakacio-kapitany-a-rendorseg-uj-LxrPDWKbzSXqp2y2  

Forrás: https://velvet.hu/nyar/2018/06/12/vakacio_kapitany  

 

VAKÁCIÓ KAPITÁNY 

https://dex.hu/x.php?id=velvet_nyar_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBRFK-Inform%25C3%25A1ci%25C3%25B3s-Port%25C3%25A1l-1625295504364187%2F
https://videa.hu/videok/origo/jarmuvek/vakacio-kapitany-a-rendorseg-uj-LxrPDWKbzSXqp2y2
https://velvet.hu/nyar/2018/06/12/vakacio_kapitany


 7 

 

 

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. 

Fontos, 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. Ki kell 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legfontosabb, alapvető tanácsok a nyaralásra 

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

 Ha hosszabb időre elutazik, gondoskodjon postaládájának ürítéséről! 

 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! 

 

 

 

 

 

NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN 
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Hasznos tippek külföldre utazás előtt 

 

 Mindig ellenőrizze, hogy az útlevele, utazáshoz használt okmánya érvényes-e és - 
ha szükséges - rendelkezik-e megfelelő vízummal a cél-, illetve tranzit országokba. 

 
 Egyes országok esetében az útlevélnek a belépés idejétől számítva legalább 6 

hónapig érvényesnek kell lennie. Ellenőrizze az adott ország részletes beutazási 
feltételeit honlapunkon, illetve az adott ország hivatalos honlapján (pl. 
külügyminisztérium, külképviselet). 

 
 Csináljon fénymásolatokat iratairól és utazás közben tárolja őket az eredeti 

iratoktól elkülönítve, vagy digitális formában egy megbízható internetes honlapon, 
vagy e-mail fiókban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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.  

 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

