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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 
2019. április havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a Rendőrség védőszentjét, amelyről 
április 24-én emlékeznek meg.  
 
Hírlevelünk további részében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2011. április 12-én történt megalakulásának 
alkalmából idén első alkalommal tartandó bűnmegelőzés napjáról adunk hírt, és betekintést adunk a 
bűnmegelőzési építészet lehetőségeibe is.  
 
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
mb. megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 

Kevesen tudják, hogy a Magyar Rendőrség védőszentje az április 24-én ünnepelt Sárkányölő 
Szent György, aki a legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a 
királylányt. 1992 óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a rend, a jogszerűség meggyőződéses 
védelmezője, a démonok uralmának megszüntetője, szimbolikusan pedig a gonosz, a bűn 
minden alakjának üldözője és legyőzője.  

Szent György 

(270 körül – 303. április 23.) római kori katona és keresztény mártír. Szentté 

avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíresebb 

katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, 

emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a 

tizennégy segítőszentnek. A György-legenda azt a keresztény 

meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a 

gonoszt minden alakjában legyőzi. Egy előkelő kappadókiai családból 

származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló 

kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően 

hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott 

hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal 

sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Több lovagrend patrónusa, így a magyar alapítású 

Szent György Lovagrendé is. A mohamedán kultúrkörben, „Szent Dserdsis” néven tisztelik (legfőképp 

Moszulban). Dserdsisról azt tartják, hogy negyvenszer állta ki a tűzpróbát. Sárkányölő Szent György 

évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények patrónusa volt, a 

jelenben a cserkészeké és a rendőröké. 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

ÁRPILIS 24. - SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY, 

 A MAGYAR RENDŐRSÉG VÉDŐSZENTJE  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/270-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/303
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizenn%C3%A9gy_seg%C3%ADt%C5%91szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizenn%C3%A9gy_seg%C3%ADt%C5%91szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kappad%C3%B3kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Aurelius_Valerius_Diocletianus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadiszolg%C3%A1lat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rt%C3%B6nb%C3%BCntet%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(vall%C3%A1s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/303
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lovagrend
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy_Lovagrend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszl%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moszul
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%B1zpr%C3%B3ba&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vsz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lovag
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fegyverkov%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katona
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1ndorleg%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserk%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rend%C5%91rs%C3%A9g
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A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat emelte a 
kiemelten fontos feladatok sorába. A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanácsot bízta meg, amely a területen tevékenykedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros 
együttműködésben dolgozik a cél megvalósításán. A széleskörű együttműködés elsősorban a 
települések biztonsági problémáira, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az 
áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A napról napra bővülő szövetség azért 
dolgozik, hogy mindannyian egy biztonságosabb holnapra ébredjünk. 
 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg, ezt a napot idén 
először a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a 
széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte 
megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák közvetlen környezetükben folyó 
munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányítsák a figyelmet. 
 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre, az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetének erősítésére, az áldozatvédelemre, a lakosság, és a megyébe látogató 
hazai és külföldi turisták biztonságára.  Ennek érdekében komplex bűnmegelőzési projektet indít 
„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” címmel, amelyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács 14.421.229,- Ft összegű támogatásával valósít meg 2018. január 01. és 2019. május 31. között.   
 
A projekt a fiatalokat, a településeken élő időseket, és a turistákat célozza meg. Célja, hogy csökkenjen 
a bűncselekmények és az áldozatok száma, növekedjen az önvédelmi képességet erősítő 
bűnmegelőzési ismeretek szintje, bővüljön a lakosság, kiemelten a 3-18 éves korosztály, az idősek, a 
turisták áldozatvédelmi, bűnmegelőzési ismerete, és a lakosság szubjektív biztonságérzete.   
 
E komplex bűnmegelőzési projekt keretében hirdette meg a főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a 
„Filmezz a bűnmegelőzésért” rövidfilm-pályázatot az általános iskola 7-8. osztályos, valamint 
középiskolás tanulói részére. A jelentkezőktől maximum 1 perces, olyan kreatív alkotásokat vártak, 
amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják kortársaik figyelmét biztonságuk növelésére, az áldozattá és a 
bűnelkövetővé válás megelőzésére, illetve figyelemfelhívó és érdekes módon adjanak át a fiatalok 
számára bűnmegelőzési tanácsokat az internetes ismerkedés, megosztások a neten, áldozattá válás, 
lopások megelőzése, figyelj a közlekedésben, ne válj elkövetővé témakörökben. A kisfilmeket főleg 
mobiltelefonnal, esetleg bármilyen erre alkalmas technikai eszközzel készíthették az alkotók. A 
legjobban sikerült művek készítői értékes díjat vehetnek át. A díjátadóra 2019. április 12-én 10.00 órakor 
került sor a főkapitányság VIP termében. A beérkezett műveket szakmai értékelés alapján Szőke András 
Karinthy-gyűrűs és Balázs Béla díjas filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi tagja 
zsűrizte és ő választotta ki a nyertes kisfilmeket is.  

 

 

 

Hogy növelhető egy település biztonsága az építészet és várostervezés eszközeivel? Hogyan lehet 

biztonságos tereket létrehozni, amelyekre nem telepszik rá a bűnözés? Többek között ezekre a 

kérdésekre ad választ az építészeti bűnmegelőzés, egy mind a világban mind Magyarországon egyre 

népszerűbb és elfogadottabb kreatív bűnmegelőzési irányzat. 

 

A BŰNMEGELŐZÉS NAPJA - ÁRPILIS 12. 

BŰNMEGELŐZÉS ÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖKKEL 

https://www.youtube.com/watch?v=FPgy1U6x5Nk
https://www.youtube.com/watch?v=FPgy1U6x5Nk
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Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos 

és fenntartható eszközök használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező körülmények és terek. 

 

Gondoljuk csak végig, mikor érezzük magunkat komfortosabban, ha egy élettel teli, nyüzsgő téren 

megyünk keresztül, vagy ha egy kihalt, üres területen vágunk át? A többi ember jelenléte megnyugvással 

tölt el, hiszen úgy érezzük, hogy, ahol több ember van, nem fordulhat ellenünk senki, és ha mégis, a 

többiek segítenek vagy segítséget hívnak. De mitől lesz egy tér nyüzsgő, forgalmas? Ha az emberek 

szívesen töltik ott szabadidejüket, ha a tervező gondol arra is, miként népesítheti be azt különféle 

cselekvéseket ösztönző tárgyakkal, területekkel, pl. játszótér, sportpálya stb. E gondolatmenet csak egy 

elemét mutatja be az építészeti bűnmegelőzés széles körben alkalmazható tárházának, amely egyszerű 

elveken alapul, mégis a világ számos országában bizonyított már: hatásosan csökkenti a bűnelkövetések 

számát. A  bűnmegelőzés egyik legidőszerűbb feladata hazánkban ezeket a környezetet céltudatosan 

alakító elveket széles körben megismertetni. 

 

Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre épül. A természetes 

felügyelet az egyik legfontosabb alapelv, lényege, hogy a 

személyek és tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul elő 

élettel teli helyeken, ahol emberek vannak a közelünkben. Így 

természetes módon, az ott tartózkodók által valósul meg a hely 

felügyelete. A jogosultság ellenőrzése esetén a cél, hogy 

megállapítható legyen, hogy a személyek, akik a területet 

használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. Ennek szervezett 

formája, ha biztonsági személyzet ellenőrzi a területhasználók 

illetékességét, természetes módja pedig az, ha a terület használói maguk tudják kiszűrni az illetéktelenek 

jelenlétét. A birtokviszony jelzése kapcsolódva a jogosultság ellenőrzéséhez segít kiszűrni a jogtalanul ott 

tartózkodókat, illetve segíti a tulajdonosi felelősségérzet kialakulását is, ezzel segítve a rendezett és tiszta 

állapot fenntartását. A terület karban tartása és gondozása a tulajdonosi felelősségérzethez kapcsolódó 

alapelv, akkor tud érvényre jutni igazán, ha egy területnek van gazdája, aki sajátjának érzi és felelősséget 

érez iránta, így megfelelő módon gondozzák, nem hagyják magára. 

Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással 

és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel kapcsolatos ismereteink 

tapasztalatokon és kutatómunkán alapulva folyamatosan bővültek az elmúlt évtizedek során. 

 

 

 

 

 

Bármely információkéréssel kapcsolatban 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: futtaton@veszprem.police.hu  

Kiadásért felel: Dr. Fellegi Norbert r. ezredes, mb. megyei rendőrfőkapitány 

http://www.safecity.hu/termeszetes-felugyelet/
http://www.safecity.hu/termeszetes-felugyelet/
http://www.safecity.hu/jogosultsag-szabalyozasa/
http://www.safecity.hu/birtokviszony-jelzese/
http://www.safecity.hu/fenntartas-es-karbantartas/
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

