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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett,
2019. május havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a májusi világnapokat és a segélyhívó
számokkal kapcsolatos tájékoztatónkat.
Hírlevelünk további részében aktuális bűnmegelőzési programjainkról, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács által támogatott „Fókuszban a biztonság!” projektről adunk hírt.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. megyei rendőrfőkapitány

MÁJUSI VILÁGNAPOK
MÁJUS 18. AZ INTERNET VILÁGNAPJA
AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai, mint a
távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el hivatalosan, de a
folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik.
Az internet világnapja szervesen összetartozik a távközlés világnapjával.
Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_internet_vilagnapja

MÁJUS 25. Az ELTŰNT GYERMEKEK VILÁGNAPJA
Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban
kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet az 1979. május 25-én New
Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sorstársaira emlékezve tartanak
ezen a napon.

Etan Patz (1972. október 9, eltűnt: 1979. május 25-én) hat éves volt, amikor New Yorkban nyoma
veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban, a
gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Etan volt
az első, akinek a fényképe megjelent a boltokban a tejes-dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált.
Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott Eltűnt és Szexuálisan Kihasznált
Gyerekekért Európai Föderációja karolta fel, amely ernyőszervezetként koordinálja a prevenciós és az
eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25. legyen az
eltűnt és bántalmazott gyermekek napja.
Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg (Albánia, Argentína, Ausztrália,
Fehéroroszország, Belgium, Brazília, Kanada, Németország, Görögország,Írország, Olaszország, Mexik
ó, Hollandia, Új-Zéland, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia, Dél-afrikai Köztársaság,
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elt%C5%B1nt_gyerekek_vil%C3%A1gnapja
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SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG
az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács
szándékai szerint az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az
egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es szám szinte
egész Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes illetve mobil telefonról.

Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem szüntették
meg. A nemzeti segélyhívószámokon (104 mentők, 105
katasztrófavédelmi szerv és 107 általános rendőri feladatok
ellátására létrehozott szerv), mind pedig az egységes európai
segélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat országosan a
Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központ 112-es
hívásfogadó operátorai (a továbbiakban: operátor) kezelik.

A vészhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem lehet pontosan
meghatározni, azonban az alábbi néhány példa arra vonatkozik,
hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van vagy lehet
intézkedési kötelezettségük:











közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett
nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt,
eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan
fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik,
nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet
szenvedett vagy annak résztvevője;
több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer-túladagolása
esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt
(tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet);
valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.: emberölés, fegyveres rablás, lopás,
garázdaság, verekedés);
eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen
kisgyermek találásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról,
rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információ;
a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket
(pl.: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (pl.: közút veszélyes
szennyeződése), közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre
kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt személy találása), körözött vagy elővezetni
kívánt személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről, talált tárgyról, elhagyott
„gyanús csomagról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők
működéséről van valakinek tudomása.
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Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy
mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát és elmondja a nevét, címét, visszahívható
telefonszámát. Az operátornak az esemény típusától függően – annak érdekében, hogy egyértelműen
kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására van szükség – további részleteket kell beszereznie
az állampolgártól. Az operátor által feltett kérdésekre a minél gyorsabb segítségnyújtás érdekében,
egyértelmű, lényegre törő válaszokat adjon.
Az operátor által feltett legfontosabb kérdések:
- Hol történt az esemény?
- Mi történt?
- Kinek van szüksége segítségre?
- A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza?
- Van-e közvetlen életveszély?
- Vannak-e sérültek? Hány sérült van?
- Folyamatban van-e még az esemény, ha nem, akkor mennyi idő telt el az esemény és a
bejelentés bekövetkezése között?
- Van-e tűzre utaló jel?
- Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra, forgalomirányításra?
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető legpontosabban határozza meg az esemény
helyszínét, egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.
Ezekben az esetekben NEM kell a segélyhívó számokat hívni:
- Valótlan esemény bejelentése.
- Rosszindulatú hívás kezdeményezése.
- Elfelejtette a PIN kódját.
- Szórakozni vagy játszani szeretne a telefonvonallal.
- Csak a telefon működőképességét szeretné kipróbálni.
- Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési baleset, ahol a résztvevők meg tudnak egyezni a
felelősség kérdésében.
- Közlekedési információ kérése.
- Jogi tájékoztatás céljából.
- Általános tájékoztatás kérése.
- Magántulajdonban lévő ingatlan tetőszerkezetének megrongálódása, amennyiben életveszély
nem áll fenn.
- Épületről járdára leomlott vakolat, amennyiben életveszély nem áll fenn.
- Belvíz okozta vízkár.
- Közterületi tűzcsapok meghibásodása.
- Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa által okozott káreset, amennyiben életveszély
nem áll fenn.
- Darázsirtás és méhbefogás érdekében, amennyiben életveszély nem áll fenn.
- Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcsolatos információ kérése.
- Betegszállítással és orvosi ügyeleti renddel kapcsolatos tájékoztatás kérése.
- Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy a mentők azonnali
beavatkozására.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a
készenléti szervek segítségére szorulnak!
Csak indokolt esetben lehet a segélyhívó számokat hívni!
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HÁZHOZ MEGYÜNK VAGYONVÉDELMI
VETÉLKEDŐ VESZPRÉM MEGYÉBEN

A bűnmegelőzési megmérettetés megyei fordulóját az ajkai csapat nyerte.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 2019. április 23-án délelőtt
rendezte meg a Házhoz megyünk vagyonvédelmi kampányhoz kapcsolódó vetélkedő megyei
fordulójának döntőjét. A versenyen Veszprém megye hat rendőrkapitánysága képviseltette magát, a
kiírás szerint a csapatoknak három generációt kellet felölelnie, így felső tagozatos diákok, valamint
szülők és nagyszülők vettek részt a programon. A résztvevők elméleti és játékos gyakorlati feladatokat
kaptak, melyekben vagyonvédelmi tudásukról adhattak számot.
A versenyt az ajkai csapat nyerte, akik Veszprém megyét képviselhetik Budapesten a Házhoz megyünk
vetélkedő országos fordulóján.
Cikk:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/hazhoz-megyunk-vagyonvedelmi-vetelkedoveszprem-megyeben
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VESZPRÉM MEGYÉBE IS MEGÉRKEZETT A
POLICE COFFEE
Egy csésze kávé mellett az állampolgárok kötetlenül beszélgethettek a rendőrökkel a
bűnmegelőzésről.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kezdeményezésére indult útnak a Police Coffee elnevezésű országos
bűnmegelőzési tájékoztató program. Ennek keretében a rendőrség prevenciós szakemberei a Mobil
Bűnmegelőzési Centrum segítségével keresik fel a településeket, hogy közvetlen és kötetlen
beszélgetések során adjanak át bűnmegelőzési, kiemelten vagyonvédelmi tanácsokat az érdeklődőknek.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 2019. 18. hetében több helyszínen is
prevenciós ajánlásokkal és egy finom kávéval várták a lakosokat.
A rendőrök hétfő délelőtt a tapolcai piacon, délután egy balatonfüredi bevásárlóközpont parkolójában,
másnap a nyirádi faluközpontban, illetve egy pápai hipermarket parkolójában jelentek meg a Mobil
Bűnmegelőzési Centrum kisbuszával. Szerdán a veszprémi városi majálison, valamint a balatonfűzfői
strand előtt, csütörtökön Ősiben, pénteken pedig Balatonkenesén várták a lakosságot. A vásárlók és a
járókelők egy frissen főzött kávé mellett beszélgethettek a bűnmegelőzési szakemberekkel az őket érintő
vagyonvédelmi lehetőségekről, az áldozattá válás elkerülésének módszereiről. A rendőrök többek között
kérték az állampolgárokat, hogy az utcakaput és a lakás ajtaját még akkor is zárják be, ha otthon
tartózkodnak vagy a kertben tevékenykednek. Kitértek a házaló árusoktól vásárolt termékek veszélyeire
is, hiszen az ily módon eladni kívánt áruk gyakorta rossz minőségűek vagy túlárazottak, és garancia sem
jár hozzájuk.
A programra kerékpárral érkező érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a rendőrök regisztrálják a
kétkerekűiket a BikeSafe országos adatbázisba. A program lényege, hogy a regisztráció alkalmával
minden, a járműre vonatkozó adat rögzítésre kerül, amely egy későbbi kerékpárlopás esetén
megkönnyíti a rendőrség munkáját és elősegíti azt, hogy a kerékpár mihamarabb visszakerüljön a jogos
tulajdonosához. A biciklisek a regisztráció mellett hasznos tanácsokat is kaptak a kerékpárok helyes
lezárásával és a közlekedési szabályokkal kapcsolatban. A rendőrök hangsúlyozták, hogy ne hagyják
soha őrizetlenül a kétkerekűket, ha mégis felügyelet nélkül maradnak, mindig lakatolják le azokat!
Cikk: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/veszprem-megyebe-is-megerkezett-a-police-coffee
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FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG!
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács egyedi pályázati kiírására Főkapitányságunk Bűnmegelőzési
Osztálya által megvalósított „Fókuszban a biztonság” című, 14.421.229,-Ft támogatási összegű
pályázata e hónapban lezárul, mivel a projekt megvalósítási ideje: 2018. január 1. – 2019. május 31.
(Pályázati azonosító: BM-18-E-0001)
A nyári időszakban tervezzük a fenti projektben megkezdett nyári programelemek további
folytatását, így:
 „Idegenforgalmi idényben strand megelőzés információs ponttal, kitelepüléssel és
Bikesafe regisztrációval”: A szezonban frekventált területeken megszólítjuk a lakosságot,
bűnmegelőzési tájékoztató tevékenységet látunk el pl. parkolókban, strandokon. Célunk a
turisták számára célzottan bűnmegelőzési és áldozatvédelmi ismereteket adjunk át.
 „Bikesafe kitelepülések”: Az idegenforgalmi időszakban a jelentős kerékpáros turizmusra
tekintettel, kiemelt fontosnak tartjuk a programra való felhívást, tájékoztatást is, és regisztrációt.
E célból, a turisták biztonságának fokozása érdekében a frekventáltabb strandokon, kerékpár
utak mentén, rendezvényeken Bikesafe regisztrációval jelenünk meg, tájékoztatókat,
információkat adunk. A regisztráció népszerűsítésén túl tanácsokat adunk a kerékpár megfelelő
biztonsági eszközeire és azok használatára vonatkozóan és felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben áldozattá válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es segélyhívók
egyikén.
 „Kerékpáros bűnmegelőzési szolgálat”: Ennek során prevenciós céllal kerékpáros
bűnmegelőzési szolgálat keretében, megfigyelő szolgálatot tartunk, amelynek során célunk, hogy
észrevegyük és megfelelő prevenciós tanácsokat adjunk az áldozattá válás megelőzése
érdekében. A kerékpárutakon közlekedve a kerékpáros pihenőkben is megszólítjuk a
kerékpárosokat, áldozatvédelmi tanácsot és kiadványokat adunk. Emellett felhívjuk a figyelmet a
Bikesafe programra, és az esetlegesen a közelben lévő regisztrációs pontra.

A BŰNCSELEKMÉNYEK JELENTŐS RÉSZE MEGELŐZHETŐ!
ÖNÖKKEL ÖNÖKÉRT!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 107,
vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.
Ezzel kapcsolatos kérdésével 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
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