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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2019. szeptember havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a gyermekek 
világnapját. A gyermekek veszélyeztetettségének jelzése, megelőzése közös ügyünk. 
 
Hírlevelünk további részében 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 céljából. Végül bemutatjuk a Veszprém megye iskoláiban tartandó iskolai 
programjainkat.   
 

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. 

A Gyermekek világnapjának alkalmából világszerte számos rendezvény, vetélkedő és verseny várja a 
gyermekeket és szüleiket, illetve minden érdeklődőt, akik felelősséget éreznek a világ szomorúbb sorsú 
gyermekei iránt is. 2011 óta a parlament Felsőházi termében magyar gyermek- és ifjúsági országgyűlés 
tartanak. A magyarországi településekről és a határon túlról érkező diákok közvetlenül az adott témában 
illetékes miniszternek, államtitkárnak tehetik fel kérdéseiket. 

 (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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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 vásárolókat. 

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 
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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. 

Az iskolakezdésre figyelemmel bemutatjuk, hogy Veszprém megyében, a 2019/20-as tanévben a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság milyen főbb bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági iskolai 
programmal fokozza az iskolás korosztály biztonságát, amelyek keretében hasznos prevenciós tanácsok 
mellett gyakorlati útmutatókat is kapnak a diákok. 

AZ „ISKOLA RENDŐRE” program 

„Az iskola rendőre” program 2008. szeptember 1-jén indult útjára, mely az eddigi tapasztalatok alapján 
nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló balesetmegelőzési tevékenységet. 
Elmondható, hogy a rendőri jelenlét miatt a gyermekek, a pedagógusok és a szülők egyaránt nagyobb 
biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az iskolák környékén a gépkocsivezetők 
sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek.  

Veszprém megyében az összes általános és középiskola csatlakozott a programhoz, amelyben több 
mint 100 Iskola rendőr tevékenykedik. A tanév megkezdése előtt valamennyi rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő összes általános- és középiskolai oktatási intézmény közvetlen 
környezete (köz-, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzetét) áttekintésre, elemzésre került. A 
bejárásokba, felmérésekbe bevontuk a közlekedéssel kapcsolatos más szerveket, a helyi 
önkormányzatokat, az érintett tanintézmények képviselőit. Az észlelt közlekedésbiztonsági, forgalom 
technikai hiányosságokat (jelző táblák hiánya, kopott útburkolati jelek) jeleztük az illetékes szerveknek 
azok kijavításra, pótlásra kerültek.  

A rendőrkapitányságok a tanévhez kapcsolódóan, főként szeptemberben, többségében a napi oktatás 
kezdetének és befejezésének időszakában – kiemelt rendőri jelenlétet biztosítanak azon általános 
iskolák környékén, ahol ez indokoltnak mutatkozik az előzetes bejárások alkalmával.  Demonstratív 
rendőri jelenléttel elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését a gépjárművezetők jogkövető 
magatartását ellenőrzik, a feladat végrehajtásába bevonják a polgárőrség szervezetét is.   

 SZÜLŐKKEL KÖZÖS DROGPREVENCIÓS program 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) 
Korm. határozat kimondja: „A családok, főképpen a szülők feladata a nevelés, a 
védelmi és önvédelmi funkciók kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a 
probléma- és konfliktusmegoldó képességek kialakítása. Ugyanakkor problémát 
jelent, hogy sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában az egyes 
bűncselekmények társadalmi veszélyességével, a gyermekeikre leselkedő 
veszélyekkel.” 

Annak érdekében, hogy széles körben megismerhetővé tegyük és tudatosítsuk, a Rendőrség a szülőkre 
és a családokra kiemelt partnerként tekint a kábítószer-bűnözés megelőzésében, az Országos Rendőr-
főkapitányság, a fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a budapesti kerületi és a városi 
rendőrkapitányságok 2014 szeptemberében új drog-prevenciós programot indítottak a kiskorúak 
kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében. A program célja, hogy minden 12-18 éves 
gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, 
személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető 
igazságszolgáltatást érintő kockázataival.  

 

BIZTONSÁGBAN AZ ISKOLÁKBAN!  
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„EGY NAP A BIZTONSÁGÉRT – EGY NAP AZ ISKOLÁBAN” program 

 

A 6-14 éves korosztály számára, 8 együttműködő 
részvételével komplex iskolai programot 
működtetünk „Egy nap a biztonságért – egy nap az 
iskolában” címmel. Ennek keretében 
beszélgetésekre, előadásokra, technikai eszközök 
megtekintésére, interaktív bemutatókra és 
rajzpályázatra kerül sor. A programot előzetes 
jelentkezés alapján minimum tanévenként 5 
alkalommal tartjuk meg a megye - jelentkezések 
alapján – kiválasztott általános iskoláiban, az alsó és 
felső tagozatosok részére. A program célja, hogy a 
gyermekek komplex, az élet minden területére 
kiterjedő, biztonságukat növelő ismereteket kapjanak 
a közreműködő szervektől (VMRFK, Vöröskereszt, 
Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park, NAV vám- és pénzügyőr szakterülete, Alkohol- és Drogsegély Ambulancia, megyei 
büntetés-végrehajtási intézet, népegészségügy). Ismereteket kapnak a bűnelkövetővé és áldozattá válás 
megelőzése, egészségmegőrzés, mentálhigiéné, a balesetek megelőzése, a katasztrófahelyzetek 
felismerése, bűnmegelőzés, környezetvédelem és jogkövető magatartás témakörben.  

A program végén a 40 legjobb rajzot készítő 
alsó tagozatos tanuló egy, a rajzokból 
összeállított kiállítással egybekötött, záró 
rendezvény keretében elismerésben részesül. 
A pályázatra benyújtott rajzokat egy Veszprém 
megyei, ismert festőművész értékeli, bírálja és 
választja ki a legjobban sikerült „művészi 
alkotásokat”. A programmal a 6-14 éves 
korosztály jelentős része kap komplex 
biztonságra nevelő ismereteket, amelyre 
további ismeretek építhetők. A program során 
egy korábbi, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
általi támogatásból beszerzett prevenciós 
tartalmú órarendet és tolltartót kapnak a 
programban részt vevő gyermekek. 
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DADA program (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) 

A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri végig az általános iskolás tanulókat.  
 
A Program lényege, hogy a megyei rendőr-
főkapitányságok, illetve a helyi 
rendőrkapitányságok állományából, a feladatot 
önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr 
meghatározott tematika és tananyag szerint – 
általában osztályfőnöki óra keretében – 
foglakozást tart a tanulóknak. Ezt a programot 
kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan – 
rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló – 
elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók 
elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a 
szülők nincsenek birtokában. Oktató 
rendőreinktől megköveteljük az elhivatottságot, 
motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk 

pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, 
pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr 
egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerek 
által “hozott” problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és szerepjátékoknak. A DADA 
készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Célja, hogy 
a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív 
befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek 
legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy 
oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld 
meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva 
helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi 
történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. 
 

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! 
 

 

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  

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

