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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. október havi
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben az „Egy hónap – egy téma”
kampány keretében bemutatjuk a közösségi oldalak biztonságos
használatának főbb szempontjait.
Hírlevelünk további részének fő témája a vagyonvédelem, de
felhívjuk a figyelmet a 24 órás, ingyenesen hívható áldozatsegítő
vonalra is.
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

EGY HÓNAP – EGY TÉMA
A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VESZÉLYEI
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 különböző közösségi oldalak kiváló lehetőséget
biztosítanak
a
barátainkkal,
családtagjainkkal,
ismerőseinkkel való kapcsolattartásra, élményeink,
fotóink és fontos életeseményeink megosztására. Az
online térben való létnek köszönhetően a tér és az idő
szabta korlátok leomlottak, a kommunikáció sokkal
könnyebb és gyorsabb csatornákon zajlik. A közösségi
oldalak az előnyök mellett ugyanakkor kockázatot is
jelentenek a felhasználók számára, ha azt nem
tudatosan és kellő körültekintéssel használják.

A csatolt tájékoztató anyagban a rendőrség a közösségi oldalak biztonságos használatához ad
tanácsokat.
A
cikkhez
kapcsolódó
dokumentumot
mellékeljük,
de
elérhető
itt
is:
1honap_1tema_szeptember.pdf
Forrás: ORFK Kommunikációs
kozossegi-oldalak-veszelyei)

Szolgálat

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-
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VAGYONVÉDELMI CENTRUM
VESZPRÉM MEGYÉBEN

A veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a „Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat
támogatásának elnyerésére bűnmegelőzési projektek megvalósítására” címmel 2016-ban BM-16-MA
kóddal kiírt pályázatán elnyert forrásból a Veszprémi Rendőrkapitányság korszerű és az átlagember
számára is megfizethető, elektronikai, valamint mechanikai vagyonvédelmi eszközökből összeállított
vagyonvédelmi kiállításhoz jutott. A vagyonvédelmi centrum részét képező műszaki cikkeket mutatja be
hírlevelünk. A mobil centrumot, tanácsadással kiegészítve a rendőrkapitányság illetékességi területén
már több helyen bemutatták és a jövőben is megtekinthető majd.
A Veszprémi Rendőrkapitányságon kialakított és működtetett vagyonvédelmi centrum kiállítási anyaga
három tablóból áll, melyek közül az első az elektronikai, a második és a harmadik pedig a mechanikai
védelem eszközeit mutatja be.
1) Elektronikai védelem - A tabló tartalma:
3 db mozgásérzékelő (ebből 1 db kételemű digitális mozgásérzékelő, 1 db 360°-os mennyezeti
mozgásérzékelő, 1 db maga alá látó digitális mozgásérzékelő)
1 db digitális üvegtörés érzékelő
1 db szénmonoxid érzékelő
1 db beltéri hang-fény jelző
1 db kültéri akkumulátoros sziréna LED
villogóval
1 db rádiós adóvevő központ
1 db LCD kezelő
1 db kétirányú kézi távkezelő
1 db hordozható pánikgomb

3

A kiállítás elektronikai védelemhez tartozó eleme még 1 db autós
kamera, mely tapadókoronggal rögzíthető üveghez, plexihez és más
hasonlóan sima, nem porózus felületekhez.A kamera tervezőinek
célja az volt, hogy a felhasználó részére lehetőséget teremtsenek
közlekedési balesetek, illetőleg az azt megelőző szituációk
dokumentálására, mely felvétel jogvita esetén egyértelművé teheti a
felelősség eldöntését. A kiállítás részévé azonban nem eredeti
funkciójára figyelemmel vált, hanem azért, mert elérhető áron teszi
lehetővé lakóingatlanba történő erőszakos vagy trükkös behatolás
esetén a behatoló személyének rögzítését. A kamera rendelkezik
mozgásérzékelővel, így beállítható, hogy csak akkor rögzítsen,
amikor a látókörében valamilyen „akció” történik. Kis mérete
lehetővé teszi a feltűnésmentes, esetleg rejtett felszerelést is, ami
betöréses, besurranásos vagy trükkös lopás elkövetése esetén
segítheti az elkövető személyének beazonosítását. A könnyű
kezelhetőség lehetővé teszi, hogy a kamerát szakember segítsége
nélkül is felszereljék, beüzemeljék, illetőleg abból a releváns
felvételeket utóbb lementsék.
2) Mechanikai védelem
3 db ablakzár, ablak kifeszítés gátló, ebből
2 db befelé nyíló, egyszárnyú ablakokhoz, ebből
1 db kézzel elmozdítva zárható kivitelben
1 db kulccsal zárható kivitelben
1 db tolóablakokhoz és tolóajtókhoz kulccsal
zárható kivitelben
5 db bevésőzár, ebből
1 db cilinderes bevésőzár
1 db cilinderes Lővér bevésőzár
1 db négy ponton záródó, biztonsági reteszzár kéttollú kulcsos kivitelben
1 db háromirányú reteszzár kéttollú kulcsos kivitelben
1 db előajtózár (templomajtó-zár) nagyméretű ajtókhoz, kapukhoz
1 db cilinderes, vektor rudas, háromirányú portálzár horgos, billenőreteszes kivitelben
(alumínium-, acél- és PVC ajtókhoz)
3 db biztonsági zárbetét (cilinderbetét), melyek mindegyike csak a hozzá mellékelt kártya
birtokában másolható

A kiállítás mechanikai védelmet bemutató eleme még:
1 db

14 ponton záródó biztonsági ajtó,
melynek alsó zára 11 rudazatot,
felső zára pedig további 3 rudazatot mozgat.
A kilincs által működtetett csapdán kívül
az ajtó belülről még egy további ponton is
rögzíthető egy elfordítható gomb segítségével.

A kiállítás októberben a Veszprémi Rendőrkapitányság aulájában foglalja el állandó helyét, ahol hivatali
munkaidőben, előzetes időpont egyeztetés alapján lesz megtekinthető. Az erre vonatkozó igényeket az
orsosk@veszprem.police.hu e-mail címen lehet bejelenteni.
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HÁZŐRZŐ APPLIKÁCIÓ OTTHONA VÉDELMÉÉRT
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) támogatásával kifejlesztésre került az a korszerű
mobiltechnológiai alkalmazás, a „HÁZŐRZŐ”, amely mindenki számára elérhető és letölthető.
A mobil applikáció célja, hogy a vagyonvédelem
területén segítséget nyújtson az állampolgárok számára
otthonaik önerőből történő biztonságosabbá tételéhez. A
HázŐrző alkalmazás segítségével felmérheti otthona
védelmi szintjét. Töltse ki tesztünket, és derítse ki,
mennyire biztonságos a lakása! A HázŐrző személyre
szabott tanácsokat ad Önnek a biztonsági szint
növelésére. Tudja meg, hol kell megerősítenie otthona
védelmét, hogy családja és értékei nagyobb
biztonságban legyenek!
Az alkalmazás része egy látványos kiterjesztett valóság játék is, amely játékos, humoros formában
ismerteti azokat a védelmi eszközöket, amelyek hatékonyan csökkentik a betörések kockázatát. A játék
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szórólapjával vagy az internetről letölthető, és kinyomtatható
markerrel működik, de akár egy másik eszköz képernyőjét is használhatja a marker megjelenítésére.
Link a játék nyomtatható markeréhez: http://hazorzo.bunmegelozes.info/NBT_marker.pdf
Az applikáció letölthető: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attrecto.nbt&hl=hu
További információ: http://hazorzo.bunmegelozes.info

TUDJA, MIT TEGYEN, HA ÁLDOZATTÁ VÁLIK?
Hívja a 112-es segélykérő számot! Fontos, hogy az operátornak pontosan adja meg, hol van, és hol
történt az eset.
Ha bűncselekményt követtek el Ön ellen, haladéktalanul tegyen feljelentést! Ezt megteheti személyesen
bármely rendőrkapitányságon, ügyészségen, bíróságon, illetve e-mailben, levélben vagy telefonon.
Emellett a „Telefontanú” +36-80/555-111 zöld számán is tehet feljelentést.
Törekedjen arra, hogy a feljelentés tartalmazza a bűncselekmény részletes leírását, lehetséges
bizonyítékait, a látleletet (ha készült) és a tanúk nevét, elérhetőségét (ha ismeri).
Sértettként az eljárásban számos jog megilleti Önt. Ezek közül
az egyik legfontosabb, hogy áldozatsegítő szolgáltatásokat
vehet igénybe. Az Áldozatsegítő Vonal éjjel-nappal ingyenesen
hívható a +36-80/225-225 zöld számon, ahol teljes körű
tájékoztatást és segítséget kaphat, így például az
Áldozatsegítő Szolgálatok regionális elérhetőségéről is
felvilágosítják. Ha bűncselekmény miatt pénzzavarba kerül, az
elkövetéstől számított 5 napon belül azonnali pénzügyi
segélyért fordulhat az Áldozatsegítő Szolgálathoz.

5

BIZTONSÁGOS TŰZIFAVÁSÁRLÁS
A házaló és elsősorban idős emberek megtévesztésére szakosodott csalókra hívjuk fel ezen
hírlevelünkben a figyelmet. E témára időnként muszáj visszatérni, mert az elkövetők időről időre
célirányosabbá válnak. Amennyiben a tűzifát átvevő személy laikus, könnyen becsaphatják a fafajta
vagy annak térfogata tekintetében. A csalók az előre megbeszélt összeget átveszik, miközben annak
csak töredékét érő fát hagynak hátra a sértettnél. Az alábbiakban tájékoztatást adunk a tűzifával
kapcsolatos mértékegységekről:

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 kontrollálásához
- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a
szabályszerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget
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TEMETŐLÁTOGATÁSKOR IS BIZTONSÁGBAN
Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket.
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 gyakrabban fordul elő 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
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 fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre, hogy a
megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés.

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
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