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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2019. október havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az idősek 
világnapját. Az idősek védelme, áldozattá válásuk megelőzése közös ügyünk. 
 
Hírlevelünk további részében hírt adunk a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon 2019. 
október 3-án, az Idős bűnmegelőzési kortárssegítők részére tartott szakmai konferenciáról, 
továbbá hasznos tanácsokat adunk a szépkorúak áldozattá válásának elkerülése, megelőzése 
céljából.  Végül az október végi – november elejei mindenszenteki időszak alkalmával történő 
temetőlátogatáshoz adunk néhány bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsot.  
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja 

programsorozatát október elején, és azóta is minden évben ezen a 

napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – többek 

között hazánkban is - az idős emberekről. 

Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ 

célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, a 

társadalomba való visszaintegrálásukra. Földünkön jelenleg 

körülbelül 600 millió idős él, és a következő két évtizedben 

várhatóan megduplázódik a számuk.  

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 

Tiszteletük magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy 

társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.  

Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 

rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.  

Főkapitányságunk a világnap alkalmából prevenciós hetet indított, amelynek keretében megyeszerte 

adnak a bűnmegelőzési szakemberek bűnmegelőzési tanácsokat időseknek, fórumokat és 

konferenciákat tartanak, illetve nyugdíjas klubokat keresnek fel. 

 (Forrás: https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35281132) 
 

 
 

Október 01. – Idősek világnapja 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35281132
https://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35281132


 3 

 

Az idősek áldozattá válásának megelőzése érdekében szervezett bűnmegelőzési kortárssegítő 

konferenciát a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság.  

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szakmai konferenciát szervezett 

idős bűnmegelőzési kortárssegítőknek a főkapitányság színháztermében 2019. október 3-án. A program 

célja az volt, hogy a részt vevő együttműködő szervezetek, nyugdíjas klubok áttekintsék a kortárssegítők 

bűnmegelőzési tevékenységét, megbeszéljék a tapasztalatokat és a jövőbeni feladatokat. 

A rendezvényen Fretyán Lívia, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Támogatáskezelési Osztályának 

vezetője köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte, hogy a kortárssegítők részvétele elengedhetetlen a 

bűnmegelőzésben. Pogány Péter rendőr ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese beszédében 

köszönetét fejezte ki a programban résztvevőknek, hogy a mindennapi tevékenységük mellett 

kortársaiknak segítséget és tanácsot nyújtanak. Elmondta, hogy a 2011-ben indított programban 

résztvevők száma folyamatosan nő, 2019 nyarán már 186 tagja volt a hálózatnak. Ezt követően az 

elmúlt időszakban kiemelkedő tevékenységet nyújtó kortárssegítők és szervezetek elismeréseket 

vehettek át Fretyán Lívia osztályvezetőtől és Pogány Péter rendőr ezredestől. 

A folytatásában egy kortárs előadó osztotta meg, hogy hogyan lett évekkel ezelőtt lopás és nemrég 

lakásbetörés bűncselekmény áldozata, majd egy másik előadó arról szólt, hogy egy ingyenes 

egészségügyi szűrővizsgálaton milyen jelekből vette észre, hogy álcázott termékbemutatón vesz részt.  

Együtt az idősek biztonságáért! 
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Az előadások után a jelenlévők átbeszélték a megelőzési lehetőségeket. Hangsúlyozták, hogy ha otthon 

tartózkodnak, akkor is minden esetben zárják kulcsra a kertkaput és a bejárati ajtót, és otthonukon kívül 

értékeiket még kis időre se hagyják őrizetlenül! Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatnak álcázott 

termékbemutatókon ne vegyenek részt! Az ilyen jellegű zártkörű árubemutatókra általában telefonos 

megkeresés vagy írásos meghívó útján invitálnak, majd a szűrés során megállapított valamilyen 

betegségre hivatkozva kínálják a biztos gyógyulást hozó, ám méregdrága eszközt, terápiát, persze „csak 

most” és „csak Önnek” jelszavakkal, általában „akciós”, több százezer forintos áron. 

 

A rendezvényt színesítette Tóth József pszichológus lelki önvédelemről szóló interaktív előadása. 

A program folytatásában Gaál Csaba rendőr őrnagy, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztályának kiemelt főelőadója konkrét bűnesetek tapasztalatait osztotta meg a 

jelenlévőkkel. Futtató Norbert rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztályának vezetője tájékoztatást adott az idős bűnmegelőzési kortárssegítő programot 

is magában foglaló „Út a biztonsághoz” című projektről, melyet a főkapitányság a Belügyminisztérium és 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósít meg. 

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 

Veszprém MRFK Bűnmegelőzési Osztály / Sajtószolgálat 
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Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy elkerülje az áldozattá válást! 

! Ne engedjen be idegent a lakásába, de még az udvarába se! 

! Ne váltson fel idegeneknek pénzt! 

! Mindig zárja be a kertkaput, az ablakokat és a bejárati ajtót, ha elmegy otthonról. A 

kertkaput és a bejárati ajtót akkor is, ha otthon van. 

! Kulcsait mindig vigye magával, ne tegye a lábtörlő, a virágcserép alá, vagy egyéb 

hasonló helyekre!  

! Ne végeztessen ház körüli munkát (csatornatisztítás, fűnyírás, parlagfű irtás, favágás 

stb.) idegenekkel, gyanús személyekkel! 

! Ne tartson otthon sok készpénzt vagy nagy értékeket! Ne feledje, biztonságosnak hitt 

otthoni rejtekhelyeit az elkövetők is ismerik.  

! Ha bármilyen gyanús dolgot észlel (házalók, feltűnően nézelődő és kérdezgető 

ismeretlen személyek), jelentse a rendőrségnek, az önkormányzatnak! 

! Ne vásároljon házaló árusoktól (szőnyeg, zokni, arany, egészségügyi termék stb.) még 

akkor se, ha igen jó az ajánlat! 

! Ne váljon trükkös csalók áldozatává!  

Tanácsok szépkorúaknak! 
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Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. 

Sírjaikat a kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.  Sajnos október végén, 

november elején a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára koszorút tegyen, s 

emlékezzen. Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében 

előfordulhat gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, 

továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve besurranás. 

 

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg 

arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan 

lezárták! 

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes 

irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az 

autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak 

az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy a 

legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, 

vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos 

tárolóeszköz! 

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a 

sírt rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a 

szemetes konténerhez mennek is. 

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy 

kabátjuk belső zsebeiben tartsák! 

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 

tartózkodnak! 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 

megelőzése érdekében mindenkitől kérjük, hogy Önök is fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre! 

 
 

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig 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  

Legyen óvatos temetőlátogatáskor! 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

