
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A hideg és csapadékos május 
után júniusban már a nehezen 
tolerálható melegből kaptunk 
ízelítőt. De nem csak az 
időjárásban következett be 
jelentős fordulat, hanem 
részben a Veszprémi 
Rendőrkapitányság illetékességi 
területén elkövetett 
bűncselekmények terén is. Ezt 
részletezi hírlevelünk első része. 
A hamisítatlan nyári időben 
motorkerékpárosok tömegei 
indultak útnak és növelték 
jelentősen fő közlekedési útvonalaink terhelését. Sajnos közülük ketten már nem 
érkeztek haza. Ennek okairól számol be a második rész. A nyár örömei mellett 
megvannak az évszakra jellemző gondok is. Számos olyan család kerül nehéz helyzetbe, 
melyekben a szülők felügyelet nélkül még nem hagyható gyermekeket nevelnek, vagy 
attól tartanak, hogy távollétükben a kiskorúak kizárólag telefonjaik „nyomkodásának” 
fognak hódolni. Számukra egy napközis tábort ajánlunk a 2019. június 17-től augusztus 
2-ig terjedő időszakra hírlevelük harmadik részében.  
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Egy az idős korosztály 
vagyonbiztonsága szempontjából 
hosszú, békés időszaknak vetett 
véget 2019. június 4-e a Veszprémi 
Rendőrkapitányság illetékességi 
területén. Késődélután egy 
veszprémi nyugdíjas 
mobiltelefonját csengették meg. A 
hívó az egyik telekommunikációs 
cég alkalmazottjaként mutatkozott 
be, majd személyes-, valamint 
bankkártya adatait tudakolta az 
idős asszonytól adategyeztetésre 

hivatkozva. Nem sokkal később ezek birtokában három részletben közel ötvenezer 
forint értékben vásárolt az interneten a sértett bankszámlájának a terhére. 
 
Másnap, azaz 2019. június 5-én délelőtt egy Veszprém közeli községben élő nyugdíjas 
háza előtt jelent meg egy nő, aki az egyik népszerű tv shopping cég képviselőjének 
mondta magát, bebocsátását követően pedig különféle termékeket mutatott be és kínált 
fel a sértett részére történő eladás céljából. A vásárlástól az idős asszony ugyan 
elzárkózott, azonban így is ötvenezer forint meghaladó kára keletkezett, mivel a 
lakásába beinvitált ismeretlen személy figyelmét kijátszva elvitte a nappaliban letett 
táskáját a benne lévő személyi iratokkal és készpénzzel. 
 
Ezzel lényegében egy időben a 
megyeszékhely legnagyobb 
lakótelepének egyik lakásán is 
becsengettek, ahol ugyancsak 
egy nyugdíjas lakott. A 
jövevény – bár formaruhát 
nem viselt – azt állította, hogy 
ő az új postai kézbesítő, elődje 
az utolsó nyugdíjjal hamis 
bankjegyeket hozott 
forgalomba, az ő feladata 
pedig ezeknek a kiszűrése. 
Ennek végrehajtása céljából 
elkérte az sértett által otthon 
tartott százezer forintot meghaladó készpénzét, azzal, hogy azt leviszi az autójához és ott 
megvizsgálja. Az ismeretlen férfi ezzel távozott a lakásból, ott azóta nem jelentkezett, az 
idős asszony pénzét nem szolgáltatta vissza. 
 
Mindhárom ügyben ismeretlen tettesek ellen indult lopás, illetőleg csalás vétség miatt 
büntetőeljárás, akik vélhetően utazó bűnözők. 
 

1. Idősek veszélyben! 
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A Veszprémi Rendőrkapitányság felhívja az idős korosztály figyelmét az ilyen és 
hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények megelőzésére, ami elejét veheti a 
potenciális áldozatok anyagi veszteségének, esetleges pszichés sérüléseinek. Ehhez az 
alábbi biztonsági szabályok betartása szükséges 
 

- Váratlan telefonhívás, vagy a idegen érkezése esetén legyen különösen óvatos és 
gyanakvó! 

- A hivatalosság látszata ne legyen elegendő a bizalom elnyerésére, az ellenőrző 
kérdések feltevésének mellőzésére. 

- Az ismeretlen személynek a küszöbön kívül tartása vagy a másik fél által 
kezdeményezett telefonhívás indoklás nélküli megszakítása nem modortalanság, 
sokszor az egyetlen megoldás a további komplikációk elkerülésére. 

- Közüzemi szolgáltatóink, akiknek ügyfelei vagyunk, ismerik az ügyintézéshez 
szükséges adatainkat, így ezek utólagos megadására nincs szükség. Amennyiben 
az adategyeztetés valamilyen okból mégis szükségessé válik, akkor azt 
mindenképpen az adott cég ügyfélszolgálati irodájában célszerű megtenni. 

 

 
 

- Bankkártyáját soha ne adja ki a kezéből, bankkártya adatokat soha senkivel ne 
osszon meg! 

- Idegent, házalót ne engedjen be a lakásába, még akkor sem, ha olyan cég 
alkalmazottjának mondja magát, akit jól ismer, akivel rendszeres kapcsolatban 
áll. A döntő elsősorban az, hogy a konkrét személyt ismeri-e. Amennyiben nem, 
úgy ne nyisson ajtót neki! 

- A postai kézbesítő nem hoz forgalomba hamis pénzt, de nem is rendelkezik 
szakértelemmel ilyen bankjegyek kiszűrésére, munkáltatója ilyen feladattal nem 
bízza meg. 

- Idegenek váratlan megjelenése, vagy szokatlan telefonhívások esetén ne hozzon 
elhamarkodott döntést, kérje fiatalabb hozzátartozói segítséget, szükség esetén 
hívja a rendőrséget az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es "Telefontanú" zöld 
számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén. 
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Június első hetében két halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt a Veszprémi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén, mindkettőben motorkerékpárosok vesztették 
életüket azt követően, hogy áttértek az úttest menetirány szerinti bal oldalára, ahol a 
szemből érkező autóval ütköztek. Ennek eredményeként egy hét alatt megduplázódott a 
balesetben elhunyt motorosok száma, ami 2019-ben immár négy főre emelkedett. 
 
A hónap elején több nemzetközi motoros találkozót is tartottak Veszprém megyében, 
ami jelentősen megnövelte az utakon a kétkerekűek számát. Az egyik áldozat is – aki 
külföldi volt – ezért érkezett hazánkba. Több motoros több veszélyhelyzetet képes 
előidézni, melynek több baleset lehet az eredménye. Matematikailag. Ezen a rideg 
törvényszerűségen enyhíthet a szabályok maradéktalan betartása, a fokozott figyelem és 
óvatosság, továbbá az, ha a motorkerékpáros a kockázatok minimalizálására törekszik. 
Megáll a hosszú úton, ha fáradt, és nem fitogtatja ügyességét, nem feszegeti a határokat. 
Amennyiben ez megvalósul és a közlekedés többi résztvevője is odafigyel rájuk, akkor az 
ismertetett negatív statisztika már nem romlik majd tovább.  
 

 
 
A motoros társadalom többsége esetében hisszük, hogy a baleset-megelőzési propaganda 
elegendő meggyőző erővel bír. Azon szűk kisebbség tekintetében, akik ily módon nem 
befolyásolhatók maradnak a szankciók. A Veszprémi Rendőrkapitányság az elmúlt 
években visszatérően tartott olyan fokozott közúti ellenőrzéseket, melyek keretében 
elsősorban a motorkerékpárosok közlekedését vonta górcső alá. A 82-es számú főúton ez 
sokszor a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve 
valósult meg. Ilyen közlekedésrendészeti akciókra ezen a nyáron is sor kerül majd. 
 
A veszprémi rendőrök kérik az úton levőket, hogy tiszteljék mások és – nem utolsó 
sorban – a saját életüket, testi épségüket! Egyetlen hétvége vagy nyaralás se érjen véget 
a tervezetnél előbb! 

2. Egy hét alatt két motoros vesztette életét 
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A Veszprémi Rendőr Sportegyesület folytatva az elmúlt évek hagyományait 2019 nyarán 
is saját szervezésű, kedvezményes térítésű tenisz és labdarúgó sporttábort hirdet a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sportkomplexumában. 
 

 
 
A kedvezményes térítésű táborba azok a gyermekek jelentkezhetnek, akik szülei, vagy 
nagyszülei a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság aktív személyi állományába 
tartoznak. Akik e kritériumoknak nem felelnek meg, azok is jelentkezhetnek, azonban 
magasabb térítési díj megfizetése mellett. 
 
Azokat a gyermekeket várjuk, akik betöltötték már a 6. életévüket, de a 15. életévüket 
még nem, nincs sajátos nevelési vagy speciális ellátási igényük, a sporttábor 
sajátosságait elfogadják, és annak közösségébe képesek beilleszkedni. 
 
A nyári sporttáborok hét héten keresztül, heti 5 munkanapon kerülnek megtartásra a 
következő turnusokban:  

I. turnus: 2019. június 17-től 21-ig 
II. turnus: 2019. június 24-től 28-ig 
III. turnus: 2019. július 01-től 05-ig 
IV. turnus: 2019. július 08-tól 12-ig 
V. turnus: 2019. július 15-tól 19-ig 
VI. turnus: 2019. július 22-tól 26-ig  
VII. turnus: 2019. július 29-től augusztus 02-ig 
  

Az egyes turnusok hétfőtől-csütörtökig 07:40 órától 16:00 óráig, pénteken 08:00 órától 
13:30 óráig tartanak 
 
 
 
 
 
 

3. Sporttábor a rendőrségen 
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A tábor programja: 
A gyermekek mind labdarúgás, mind tenisz sportágakban segédedzői végzettségű 
szakemberek segítségével, napi 2x1.5 órás sportági szakmai képzésben részesülnek, ahol 
játékos keretek között az általuk választott sportág alapjait sajátíthatják el. A 
labdarúgás és a tenisz mellett, a gyermekek kipróbálhatják és gyakorolhatják az asztali 
tenisz, a cso-csót és a sakkot is. Ezen kívül a sporttáborban bűnmegelőzési és baleset 
megelőzési programok is lesznek, de lehetőség lesz az airsoft kipróbálására is. 
Valamennyi sportághoz szükséges eszközparkot, felszerelést a VRSE biztosítja. A 
gyermekeknek csak edzőruha és salakra alkalmas, sima talpú edzőcipő szükségeltetik, 
továbbá előnyös nyári fejfedő, illetve naptej. A turnusok végén a gyermekek 
kipróbálhatják magukat versenyhelyzetben is, péntekenként házi bajnokságon vehetnek 
részt és díjazásban is részesülnek. 
 

 
 
Ellátás: 
A gyermekek tízórait, meleg ebédet – a Kékfény Étterem étlapjáról szabadon választott 
ételek közül – és délután uzsonnát is kapnak. A szülők gyermekeinknek üdítőt, 
gyümölcsöt hozhatnak.  Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Lakatos István elnök úrnál 
a 06-70-3650432-es telefonszámon, illetve a sporttábort szervező Gosztonyi Erzsébetnél 
(Erzsi néni) a 06-30-2660264-es számon, vagy személyesen a sportkomplexumban a 
tenisz szakosztályunknál délutánonként. Jelentkezni folyamatosan lehet, a térítés díj a 
turnus ideje alatt is befizethető. 

 
A sporttábor költsége rendőrségi dolgozók gyermekeinek: 15.500 Ft/gyermek/turnus 

Nem rendőrséghez köthetőknek, külsősöknek: 19.500 Ft/gyermek/turnus 
 

 
 Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 
Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
Tel: 06-88/428-022 
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu 
 
A kiadásért felel:  Rausz István r. ezredes megbízott 

rendőrkapitány 
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