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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2020. szeptember havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a gyermekek 
világnapját. A gyermekek veszélyeztetettségének jelzése, megelőzése közös ügyünk. 
 
Hírlevelünk további részében bemutatjuk aktuális pályázatainkat és felhívjuk a figyelmet, hogy a 
fűtési szezon közeledtével a téli tüzelő, tűzifa beszerzésekor mire figyeljenek a vásárlók és 
hasznos tanácsokat adunk az áldozattá válás elkerülése érdekében. Rövid híreinkben az 
iskolakezdésre tekintettel a járművezetőket kérjük, hogy az iskolák környékén óvatosabban 
közlekedjenek, és hírt adunk a tudásnövelő bűnmegelőzési játékunk sikeréről is.   
 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 
 

 

 

A Gyermekek világnapját 1954 óta az UNICEF (az ENSZ 
Gyermeksegélyezési Alapja) kezdeményezésére tartják, 
elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek 
támogatására. E napon felhívást intéznek a világ 
országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és 
védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban 
megfogalmazott jogait. 

A világnapon résztvevő civil szervezetek és önkéntesek 
szeretnék felhívni a figyelmet a gyermekek 
kiszolgáltatottságára és védelmezésük szükségességére.  

Manapság a szegénység, az éhezés és a nélkülözés 
nemcsak az afrikai országokat vagy a háborús 
övezetekben élőket érinti, hanem az iparilag fejlett, jó 
infrastruktúrájú nagyvárosokban, de a vidéki 
kistérségekben is megfigyelhető. 

Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben fogadta 
el. Ettől az évtől ünneplik Magyarországon is a gyermekek jogainak egyetemes napját. A jogszabály 
határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi 
önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak 
érvényesítése területén. 

 (Forrás: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/szeptember-20-gyermekek-vilagnapja) 
 
 
 
 

 

SZEPTEMBER 20. – GYERMEKEK VILÁGNAPJA 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/szeptember-20-gyermekek-vilagnapja
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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 várta az érdeklődőket 2020 nyarán. 

Programjaink a fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták biztonságának növelését célozza 

meg. 

 
 

„Nyár – Összefogás – Biztonság 2020” projekt 
 

A projekt célja volt 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 jelentek meg, programokat szerveztek és tájékoztatást adtak.  

 

Út a biztonsághoz II. projekt 

A pályázat a fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták biztonságának növelését célozza meg.  E 

program keretén belül a lakásotthonok fiataljai számára Zene az kell címmel új program is indult. Célja, 

hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, körülményeik miatt fokozottan 

hátrányos helyzetű és kiemelten veszélyeztetett fiatalok hasznos szabadidő-eltöltéséhez. 

A projekt egyik elemeként 2020. augusztus 17-én a bakonyoszlopi lakásotthon lakói Lipp Adrienn 

világmárka-nagykövet, lovas-vadász, szépségkirálynő úrkúti birtokán tehettek látogatást. 

 

A kirándulás során a gyermekek megnézhették a területen 

élő vadállományt, valamint a birtokon lévő háziállatokat. 

Lipp Adrienn ezt követően a gyermekeknek mesélt afrikai 

és szibériai vadászatairól is. Élményeit prevenciós célzattal 

adta elő, melynek során a fiatalok felfedezhették azon 

képességeiket és készségeiket, amelyek hozzájárulnak 

önismeretük, pozitív önképük fejlesztéséhez, emellett pedig 

alternatívát is kínálhatnak számukra a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. 

 

A Bűnmegelőzési Osztály jelenlévő szakemberei kötetlen beszélgetés keretében adtak hasznos 

áldozatvédelmi tanácsokat a mintegy húsz fiatal számára, illetve válaszoltak a kérdéseikre. 

 

 

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI PROJEKTEK 
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A projekt következő tematikus napja alkalmával a bakonyoszlopi lakásotthon lakóihoz látogattak 

el a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai és a Veszprémi 

Utánpótlás Kosárlabda Egyesület edzője, Szokolik Gergely 2020. augusztus 27-én.  

 

 

Az edző a lakásotthonban élő fiúknak játékos edzést 

tartott, melynek során a gyermekek gyakorolhatták a 

labdavezetést, kosárra dobást, helyzetfelismerést. 

 

 

Hogy a lakásotthonban élő lányok se 

maradjanak program nélkül, szépségápolási 

tanácsadáson vehettek részt. Ezen a napon 

előtérbe került a szépség, esztétika, harmónia, 

ami érzelmi jóléttel párosul. A lányokat Horváth 

Nikolett, a Veszprémi Rendőrkapitányság 

dolgozója, okleveles sminkes látta el 

szépségápolási tippekkel. 

 

A gyerekek ezen a napon megerősítést kaphattak pozitív önképük fejlesztéséhez. A bűnmegelőzési 

osztály jelenlévő munkatársai egész napos kötetlen beszélgetés keretében adtak hasznos 

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tanácsokat a jelenlévő mintegy negyven fiatal számára, illetve 

válaszoltak kérdéseikre. 

A megelőzési előadók és a rendezvény közreműködői a rendezvények alkalmával többek között az 

alábbi hasznos tanácsokat adták a diákoknak: 

 

 Ha utcán idegenek szólítják meg és személyes adataikról, lakcímükről kérdezik őket, ne 

válaszoljanak nekik! 

 Mondjanak nemet, ha cigarettával vagy alkohollal kínálják őket, még akkor is, ha azt a 

barátjuk teszi! 

 Baj esetén azonnal hívjanak segítséget! 

 

 

A cikkek elérhetők továbbá: 
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/bunmegelozesi-kirandulas-urkuton  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/bunmegelozesi-programok-a-bakonyoszlopi-gyermekotthonban 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/bunmegelozesi-kirandulas-urkuton
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/bunmegelozesi-programok-a-bakonyoszlopi-gyermekotthonban
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Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, sokan pedig már ilyenkor gondoskodnak a téli 
tüzelőről. A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, akik 
különböző módszerekkel igyekeznek megkárosítani a gyanútlan vásárlókat. 
 

A fűtési idény beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa árusítással 
kapcsolatos csalásokról. A rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a vásárlókat.  

Lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól vásároljanak tüzelőt. 
Újsághirdetés útján, vagy házaló árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye annak, hogy csalás 
áldozataivá válnak. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolják 
meg. 

Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy 
szomszéd segítségét a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak akkor fizessék ki a 
fát, ha megnézték, hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az 
átadott mennyiséget. Csak a lepakolt fa árát fizessék ki. Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek 
nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, céget, előre ne utaljanak, és ne adjanak át 
pénzt.  A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba. Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a 
megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes megtakarított pénzüket. 

 
 

A megelőzés lehetőségei: 
 

- állandó, megbízható helyről történő 
vásárlás 

- hivatalos telephellyel, stabil 
elérhetőséggel rendelkező vállalkozások 
előnyben részesítése 

- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, 
az ehhez szakértelemmel bíró személy 
helyszínre (ehhez kérje az 
önkormányzat, vagy a polgárőrség 
segítségét) 

- ragaszkodás szabályszerű számla 
kiállításához, az azon szereplő adatok 
pontosságához 

- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön 
sor akkor, amikor a szabályszerű 
teljesítés már nem hagy maga után 
kétséget  

 

 

 

 
Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja 

a 112 segélykérő számot! 
 

 

ÓVATOSSÁGRA INTI A RENDŐRSÉG A 

TŰZIFAVÁSÁRLÓKAT 

 



 6 

 

Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció 
után gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük 
a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsonyabb szintű 
veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen 
eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó kockázatokra. 

A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség 
ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.  

Az iskolakezdésre figyelemmel kérjük a járművezetőket, hogy az iskolák környékén kiemelt figyelemmel 
közlekedjenek.  

 
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 112-es számon! 

 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tudásnövelő 
bűnmegelőzési játékra hívta nyáron, 3 hónapon keresztül a 65 év 
feletti korosztály vállalkozó kedvű tagjait, amelynek célja az idősek 
áldozattá válásának megelőzése, és ismereteik bővítése volt.  A 
tudásnövelő bűnmegelőzési játék nagyon sikeres volt a 
szépkorúak körében és nagy számmal érkeztek hibátlan 
megoldások. 2020. szeptember 8-án sorsolást tartott a 
Bűnmegelőzési Osztály, amelyen 5 szerencsés résztvevő 
vagyonvédelmi ajándékcsomagot nyert. A nyerteseket e-mailben 
értesítettük.  

 
  

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 

BIZTONSÁGOS ISKOLAKEZDÉS!  

TUDÁSNÖVELŐ BŰNMEGELŐZÉSI JÁTÉK  

mailto:elbir@veszprem.police.hu

