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Kedves Olvasó! 

 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. szeptember 

havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben az „Egy hónap – egy 

téma” kampány keretében, felhívjuk a figyelmet a megfelelő 

jelszóválasztás fő szempontjaira. Hírlevelünk további részében 

hírt adunk egy aktuális pályázati projektünk és egy megelőzési 

programunk megvalósulásáról, az iskolakezdésre figyelemmel 

pedig bemutatjuk az iskolai prevenciós programjainkat.   

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 
 
 

 
 

Az egy hónap – egy téma a biztonságos internethasználatért kampány keretében ezen hírlevelünkben a   
megfelelő jelszóválasztásról lesz szó. A rendőrség új kampányában minden hónapban más-más 

témát érintő, a biztonságos internethasználatot elősegítő információs anyagot tesz közzé 
honlapján, a www.police.hu-n.  

 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017 májusától indította el online kampányát. Az internet 

biztonságos használatával kapcsolatos témák közül minden hónapban az időszakra jellemző 

aktualitások szerint választják ki a hónap központi kérdését.  

A jelszó hivatott megakadályozni, hogy a közösségi 

oldalakon illetéktelen személy beléphessen fiókunkba, 

olvashassa e-mailjeinket vagy visszaélhessen 

adatainkkal regisztráció után használható honlapokon. 

A csatolt tájékoztató anyagban a rendőrség ahhoz ad 
tanácsokat, hogyan óvjuk felhasználói fiókjainkat és 
miként válasszunk biztonságos jelszót. 
 
Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-megfelelo-   

jelszovalasztas )    

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

MEGFELELŐ JELSZÓVÁLASZTÁS 

http://www.police.hu-n/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-megfelelo-%20%20jelszovalasztas
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-megfelelo-%20%20jelszovalasztas
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-megfelelo-%20%20jelszovalasztas
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Belügyminisztérium és a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács 3.254.816,- Ft összegű támogatása segítségével valósította meg „Újratervezés” 

című projektjét, melynek részeként 2017. augusztusban az utánkövetés során, a projekt harmadik 

szakaszában prevenciós foglalkozásokat tartottak a pápai lakásotthon fiataljainak. A Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály és a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia 

munkatársaitól a résztvevők további bűnmegelőzési és drogprevenciós ismereteket kaptak. A 

bűnmegelőzési információk mellett a szakemberek a táborban megélt élményeikről, tapasztalataikról, 

aktuális problémáikról is beszélgettek a fiatalokkal. 

 

A projekt során a korábban 

szervezett két bűnmegelőzési 

táborban a kiskorúak 

eltűnésében leginkább érintett 

Veszprém Megyei 

Gyermekvédelmi Központ 2. sz. 

Pápa környéki lakásotthonának 

24 nevelője és 16 lakásotthoni 

fiatalja részt vett már. A táborok 

fő célja a lakásotthon nevelői és 

lakói között eddig kialakult 

kapcsolat elmélyítése, a 

lakásotthoni élet során felmerült 

esetleges problémák jövőbeni 

hatékony megoldásának 

megkönnyítése, illetve a részt vevő nevelők és fiatalok drogmegelőzési, bűnmegelőzési ismereteinek 

fejlesztése volt. Az utánkövetés során tartott prevenciós foglalkozások pedig tovább mélyítették a 

nevelők és a fiatalok bűnmegelőzési ismereteit, és lehetőség nyílt arra is, hogy a résztvevők 

felelevenítsék eddigi élményeiket, ismereteiket, a szakemberek pedig képet kaphattak eddigi munkájuk 

eredményeiről is. 

A projekt révén lehetőség nyílt a lakásotthonban élő fiatalok és ott dolgozó nevelők mindennapi élete 

során felmerült konkrét problémák megbeszélésére, azok eddigi okainak feltárására, és a jövőbeli 

hatékony kezelést segítő módszerek, együttműködés kialakítására. A nevelők és a fiatalok olyan 

élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak, amelyek révén képesek lehetnek saját maguk is felismerni 

és megoldani konfliktusaikat, problémáikat. Tapasztalataik révén a lakásotthon többi, nevelője és lakója 

számára is segítséget tudnak nyújtani majd e téren 

A megszerzett szakmai ismeretek, készségek, a jövőben is eredményesen szolgálják a nevelők és a 

fiatalok közötti együttműködést, a lakásotthonban felmerült problémák kezelését és a fenntarthatóságot 

is.  

 

 
 

VÉGET ÉRT AZ „ÚJRATERVEZÉS” CÍMŰ 

PÁLYÁZATI PROJEKT VESZPRÉM MEGYÉBEN  
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Elsőként a megyeszékhelyen 

találkozhatott a lakosság a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

által a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztályának rendelkezésre 

bocsájtott Mobil Bűnmegelőzési 

Centrummal. 

 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács három kisbuszt bocsátott a megyék rendelkezésére a közelmúltban. 

A központok Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megyében működnek. A kijelölt három 

szervezeti egység üzemeltet egy-egy mobil centrumot, melyeket a régiókhoz tartozó megyei 

főkapitányságok bűnmegelőzési egységei igényelni tudnak, egy-egy rendezvény vagy hosszabb-

rövidebb időszak erejéig. Nagyobb rendezvények, kitelepülések alkalmával, a centrumok akár egy 

időben egy helyre össze is vonhatók.  

Veszprém megyében első alkalommal 2017. augusztus 22-én délután, a megyeszékhelyről 

Balatonalmádiba vezető kerékpárút mellett találkozhattak az érdeklődők a mobil bűnmegelőzési 

centrummal, ahol a vállalkozó kedvű biciklisek a Bikesafe rendszerbe regisztráltathatták be 

kétkerekűiket. 

2017. augusztus 23-án, szerdán a zánkai Erzsébet tábor lakói, augusztus 24-én, csütörtökön pedig a 

Balatoni Bringakörút révfülöpi szakaszán tűnik fel a figyelemfelhívó matricákkal ellátott kisbusz. 

 

BEMUTATKOZOTT VESZPRÉM MEGYÉBEN 

A MOBIL BŰNMEGELEZŐSI CENTRUM 
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A szeptemberi iskolakezdésre figyelemmel bemutatjuk, hogy Veszprém megyében, a 2017/18-

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 komplex iskolai programot 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 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). 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 

díjazásban 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 fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok 
próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az 
érintettek számarányát tekintve is. 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 havonta egy alkalommal – 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, 
melyeknek 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. 
 

 

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE ÖNNEK, CSALÁDTAGJAINAK VAGY 

ISMERŐSEINEK? 

Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, 
vagy hívja a 112 segélykérő számot! 

 
Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az impresszumban található 

elérhetőségeken: 

 

 

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. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

