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Kedves Olvasó! 
 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2016. február havi 
bűnmegelőzési hírlevelet. Fő témánk a február 22-i áldozatvédelmi 
világnap alkalmából az áldozatvédelem, az áldozatsegítés. 
 
Prevenciónk során kiemelten kezeljük az idősek biztonságát, ezért  
február hónapban 3 napos prevenciós programot szervezünk, amelynek 
során a programra jelentkező idősek, az eddig megszerzett elméleti 
ismereteiket lakókörnyezetükben gyakorlati tapasztalatokkal is bővíthetik.  
 

 
Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 

megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 
 

 
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a 
bűncselekmények áldozatainak chartáját, e nap azóta - az 
Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens 
számos országában az áldozatok napja. Magyarországon az 
1989-ben alakult Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
javaslatára 1993 óta tartják meg, hogy felhívják a figyelmet 
arra: az áldozattá vált ember lelki, jogi, vagy anyagi 
segítségre szorul. 
 
Forrás: http://www.jogiforum.hu/hirek/22607,  
Kép forrása: http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493876  

 
 

 
A bűncselekmény áldozata:  

 
a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a 

bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. 
 
 
 

FEBRUÁR 22.  

BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA  

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://www.fehergyuru.eu/
http://www.jogiforum.hu/hirek/22607
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493876
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Promenád a királynék városában az idősek biztonságáért 

 
A világnapok listája igen széles, azonban azok jelentőségüket tekintve, meglehetősen nagy 
szórást mutatnak. A bűncselekmények áldozatainak világnapja viszont kétségtelenül a 
„legfajsúlyosabb” világnapok közé tartozik. Hogy miért? 
 
1) Az áldozattá válás egy olyan negatív élmény, amit nagy valószínűséggel egy életen át 
hordozunk az emlékezetünkben. Súlyosabb bűncselekményeknek akár maradandó testi 
fogyatékosság, súlyos egészségromlás és pszichés megbetegedések is lehetnek a 
következményei, melynek eredményeként az érintett folyamatos segítségre, támogatásra, 
gyámolításra szorulhat. 
 
2) Az áldozatok egy része személyes okból nem akar, vagy nem is tud sérelmével a 
hatóságokhoz fordulni, ennek eredményeként sem büntetőjogi, sem áldozatvédelmi 
segítséget nem kap, szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy további jogtalan 
támadásokat kell elszenvednie, illetőleg áldozati szerepe állandósul. Esetükben nagyon fontos, 
hogy kéretlenül is kapjanak külső segítséget, támogatást, amely által kimenekülhetnek 
helyzetükből, az elszenvedett bűncselekmény(ek) miatt pedig mégis megindulhasson a 
büntetőeljárás. 
 
3)  Az áldozattá válás azonban nem csak a fenti két csoport számára jelenthet problémát. Azok, 
akiket eddig még megkímélt a sors, nem feltétlenül maradnak örökre érintetlenek, ezért 
esetükben a megelőzés fontosságára kell felhívni a figyelmet. 
 
A társadalom számára kívánatos cél, hogy a bűncselekmények és ezen keresztül az áldozatok 
száma is tovább csökkenjen, azonban ez csak 
összefogással, szolidaritással érhető el. Ehhez 
pedig az kell, hogy nyitott szemmel járjunk a 
világban, észrevegyük a bűncselekményre vagy 
bekövetkezésének veszélyére utaló körülményeket, 
és tudatosan tegyünk, mind a magunk, mind pedig 
a környezetünkben élők védelme érdekében. 
Ennek a magatartásnak két összetevője van, egyik 
a megfelelő attitűd, melynek kialakítása jelen 
hírlevelünk célja, a másik pedig bizonyos fokú 
jártasság, élettapasztalat. Ez utóbbi 
megszerezhető önállóan is, azonban mi senkitől 
sem várnánk el, hogy a saját hibáiból okuljon.  
 
 
 

 IDŐSEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

SZERETNÉ BIZTONSÁGOSAN INTÉZNI ÜGYEIT? 

MUNKATÁRSUNK ELKÍSÉRI ÖNT ÉS 

GYAKORLATI TANÁCSOKKAL SEGÍT!  
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Elsősorban a rendőrség bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársainak a feladata, hogy a 
lakosságot a szükséges ismeretekkel felvértezze. Az információk átadásának lehetséges 
csatornáit folyamatosan keressük, teszteljük munkánk hatékonyságának növelése érdekében. 
2016-ban a bűncselekmények áldozatainak világnapjára figyelemmel három napon át (február 
22-én, 23-án és 24-én) egy új szolgáltatással állunk a Veszprémben, társasházi (lakótelepi) 
környezetben élő idős személyek rendelkezésére: 
 
A hétköznap délelőttökre jellemző körútjukat (abc, patika, posta stb.) munkatársunk 
társaságában tehetik meg a jelentkezők, akiket már elindulás előtt ellátunk prevenciós 
tanácsokkal (mennyi pénzt vigyenek, magukkal, azt hova tegyék, milyen sorrendben érintsék 
az úti célokat stb.). Ezután az adott városrész, az útvonal sajátosságait górcső alá véve, hívja 
fel munkatársunk a lehetséges veszélyforrásokra a figyelmet, teszteli a jelentkező kialakult 
szokásait. Ha szükséges javaslatot tesz e napi rutintevékenységek kivitelezésének 
módosítására, finomítására, továbbá a konkrét helyzethez kötődő prevenciós tanácsokat ad. 
Magától értetődően segít a megvásárolt termékek hazavitelében is.  
Ettől az újítástól egyrészt azt várjuk, hogy a nyugdíjas klubokban megtartott tájékoztatók 
elméletét sikerül majd az adott személy napirendjének keretein belül begyakoroltatni, másrészt 
reményeink szerint előadásainkat nem látogató nyugdíjasok vagyonbiztonságához is hozzá 
tudunk majd ilyen módon járulni. Végül, de nem utolsó sorban arra a körülményre is rá 
szeretnénk irányítani a figyelmet, hogy a korosztály megkárosítására specializálódott 
trükkös tolvajok az utóbbi időben már egyre gyakrabban az utcán mérik fel, választják ki 
és követik le lehetséges áldozataikat. Annak ellenére, hogy ezeknek a bűncselekményeknek 
a helyszíne a sértett lakása, mégis az utcai jelenlétet kell elsődleges veszélyforrásnak tekinteni. 
Megfelelő felkészítést követően azonban szinte bárki ugyanúgy felfigyelhet potenciális 
támadóira, mint azok az ő személyére. 
 
A bűncselekmények áldozatainak világnapja keretében szervezett „promenádjainkra” a 
név és elérhetőség megadásával 2016. február 18-ig lehet jelentkezni az 
orsosk@veszprem.police.hu e-mail címen vagy hivatali munkaidőben a 88/544-683 
számon lehet, ahol természetesen a részletekről is érdeklődni lehet. A munkatársunkkal 
közös sétára való igényt az érintett hozzátartozói is bejelenthetik és amennyiben idejük 
engedi azon ők maguk is részt vehetnek. Ez esetben az ismeretátadás még hatékonyabb 
lehet. 

 
 

HA SZERETNÉ 
BIZTONSÁGOSAN INTÉZNI 

ÜGYEIT! 
 

JÖJJÖN VELÜNK EGY 
PREVENCIÓS SÉTÁRA  

2016. február 22-én, 23-án vagy 
24-én! 

 
IDŐPONTEGYEZTETÉS:  

 
E-mailben: 

orsosk@veszprem.police.hu  
Telefonon: 06-88/544-683 

 
 

mailto:orsosk@veszprem.police.hu
mailto:orsosk@veszprem.police.hu
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 Ne tároljon otthon nagyobb mennyiségű 

készpénzt, nagy értékű ékszereket!  

 Bankkártyájukat vásárláskor ne tévesszék 

szem elől, a PIN kódot jegyezzék meg, ne írják 

fel és ne tárolják a bankkártya mellett! 

 Otthonában szereltessen fel biztonsági láncot, 

használjon elektromos ajtóéket. Mindig tartsa 

zárva ajtaját! 

 Ajtajára, postaládájára lehetőleg csak 

vezetéknevet írjon! 

 

 
 

 Haladéktalanul tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-

es telefonszámon.  

 Összpontosítson arra, hogy az elkövetőről minél pontosabb személyleírás 

tudjon adni. 

 Amennyiben eltulajdonították bankkártyáját, hitelkártyáját, vagy 

mobiltelefonját, azokat haladéktalanul tiltassa le.  

 Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor cseréltesse le a 

zárakat. 

 

 
 

Az áldozatsegítés célja:  

a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai 
vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen 

hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak 
problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez. 

HA MÉGIS ÁLDOZATTÁ VÁLNA… 

 

  

ÁLDOZATVÉDELMI TANÁCSAINK 

 

  

ÁLDOZATSEGÍTÉS 
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Áldozatvédelmi segítség és felvilágosítás miatt minél gyorsabban keresse fel az illetékes Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Osztályát az alábbi elérhetőségeken. 

 
 

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY  

IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY  

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 3. em. 303.  

Tel.: 88/590-378  

 
 
 

 
Veszprémi Áldozatsegítő Iroda  

8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 2.  

Vitéz utcai bejárat, Megyei Rendőr Főkapitányság Épülete  

Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök: 16-17 óráig 
Irodavezető: Kovácsné Üveges Gabriella 

Telefon: 06/30-66-77-750 és 06/20 501 9728 (sürgős esetekben)  

E-mail: fehergyuruveszprem@gmail.com  

      
 
  
 
 

ELŐZZÜK MEG A BAJT !   A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!   
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK! 

 

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. Töreki Sándor r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

