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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2016. július havi 
bűnmegelőzési hírlevelet. Bemutatjuk a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács által támogatott – a Fejér, Somogy és Zala Megyei Rendőr-
főkapitányságokkal közösen – „Nyár – Összefogás – Biztonság” c. 
nyári projektet. Végül nyári bűnmegelőzési tanácsainkra hívjuk fel a 
figyelmét mind a szülőknek, mind a gyermekeknek.  
 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 
megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság – a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

együttműködésével – bűn- és baleset-

megelőzési programot tartott a 

balatonalmádi strandon. 

 

A balatonalmádi strandon 2016. július 2-án 10 órától a rendőrök prevenciós programokkal várták a 

nyaralókat. A nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton-parti rendőrkapitányságok nagy figyelmet 

fordítanak a nyaralók biztonságára.  

A programon a turisták megtekinthették a rendőrség szolgálati járműveit, illetve közlekedési és 

bűnmegelőzési témájú rejtvényeket, feladatokat oldhattak meg. A gyermekek puzzle játékot raktak ki, a 

felnőttek megelőzési TOTÓ-kat tölthettek ki, és egy speciális szemüveg révén kipróbálhatták, mennyire 

torzul a látásuk és növekszik meg a reakcióidejük ugyanúgy, mint az alkohol hatása alatt, és egyben 

felhívták figyelmüket, hogy az alkoholfogyasztás mennyire veszélyes a közlekedés során. 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

ROADSHOW BALATONALMÁDIBAN 
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A Rendőrség mindig kiemelt figyelmet fordít a nyári szezonban 

arra, hogy az idegenforgalommal érintett helyekre látogató hazai és 

külföldi turisták biztonságára vigyázzon.  Ennek, valamint 

természetesen a helyi közbiztonság, a helyi lakosok biztonságának 

megóvása érdekében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

– a Fejér, Somogy és Zala Megyei Rendőr-főkapitányságokkal 

együttműködve – valósítja meg a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács által támogatott NYÁR – ÖSSZEFOGÁS – 

BIZTONSÁG c. projektet 2016. május 15. – október 15. között.  

 
 

Hazánk összesen nyolc kiemelt üdülőkörzete közül, a  települések számát és területét tekintve a Balaton 

üdülőkörzete a legnagyobb. A 2012. december 31-ei adatok szerint lakónépessége 262903 fő. Területén 

179 település, köztük 18 város található. Vonzereje nyáron a legerősebb, az idegenforgalmi szezon 

hónapjaiban a vendéglétszám többszörösen meghaladja az ott élők számát. A Balaton régióban található a 

magyarországi kereskedelmi szálláshelyek 32,4%-a, a vendégek 14,9%-a a vendégéjszakák 19,4%-át tölti 

a magyar tengernél. Az üdülőkörzet területe 3 886 km2, ami az ország területének 4,2%-át fedi le. A 

népesség több mint fele a parti, partközeli településeken él. A nyári időszakban a régió másik vonzereje a 

Velencei-tó, Magyarország harmadik legnagyobb tava, amely Székesfehérvár és Budapest közelsége 

révén jelentős számú, jellemzően hazai látogatót vonz, főleg hétvégenként. A turisztikai idényben 

kedveltek a szállodák, panziók, kempingek, de jelentős az üdülőházak igénybevétele is. E két tó 

térségében évente több millió vendégéjszakát töltenek el a turisták. Nyugodt pihenésük, biztonságban 

eltöltött nyaralásuk, s az ehhez fűződő jó tapasztalataik hozzájárulnak  országunk pozitív megítéléséhez 

és ahhoz, hogy a későbbiekben egyre többen térjenek vissza hozzánk, illetve válasszák Magyarországot 

úticélnak. . Tovább segíti mindezt az is, hogy  bűnmegelőzési, áldozatvédelmi információkkal segítjük a 

régióban való eligazodást és szükség esetén segítséget is nyújtunk.  

A „NYÁR – ÖSSZEFOGÁS – BIZTONSÁG” c. projekt célja, hogy Fejér, Somogy, Veszprém és Zala 

Megyei Rendőr-főkapitányságok területén  magas színvonalú közbiztonsági, bűnmegelőzési, 

áldozatvédelmi munkát végezzünk, szolgálva ezzel a térségben lévők érdekeit. Fontos számunkra, hogy  a 

lakosság és a turisták lássák és érezzék, hogy vigyázunk biztonságukra, segítségért fordulhatnak hozzánk 

, és ha tanácsainkat megfogadják, maguk is sokat tehetnek azért, hogy ne legyen esély arra, hogy 

sérelmükre bűncselekményt kövessenek el. Az idegenforgalmi szezonban, mivel főként a Balaton partjára 

és a Velencei tóhoz több százezer magyar és külföldi turista látogat el, még nagyobb figyelmet és 

erőforrást fordítunk az áldozattá válás megelőzésére.  

E célok megvalósításának alapja az együttműködők közötti rendszeres, közvetlen együttműködés, 

amelynek egyik színtere a partnerek által közösen működtetett Balatoni Közbiztonsági Koordinációs 

Bizottság.  

„Nyár – Összefogás – Biztonság”  

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
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A Bizottság hosszú évek óta hatékonyan működik a turisztikai szezon időszakában  személyes 

megbeszélések, közvetlen kapcsolattartás révén. E fórum keretében biztosított a felmerült problémák 

azonnali megoldása, mivel a személyes tapasztalatok, információk közvetlenül kerülnek megbeszélésre. 

A 2016. nyári idegenforgalmi időszakban végrehajtandó prevenciós feladatok koordinátora és felelőse a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, melynek vezetője a turisztikai szezon 

időszakában megnövekedett rendőri feladatok összehangolt és eredményes végrehajtása érdekében 

koordinálja az együttműködők tevékenységeit. Az Osztály munkatársai végzik a projekt adminisztrációs 

feladatait, beszerzik és az együttműködők részére átadják az idegenforgalmi szezon megnövekedett 

prevenciós feladatainak végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket.  

 

A „Nyár – Összefogás – 

Biztonság” projekt 

keretében az együttműködők 

a Balaton-parttal rendelkező 

megyékben és a Velencei-tó 

partján folyamatos rendőri 

jelenlétet biztosítanak, 

tanácsokkal segítenek, mivel 

a nyaralók és az értékek 

bűnelkövetők célpontjává 

válhatnak.  

Céljaik elérése érdekében 

bűnmegelőzési irodákat, 

információs pontokat nyitnak, 

hogy több településen legyen  

olyan információs szolgáltatás, ahol a turisták szóban és kiadványok átvételével áldozatvédelmi, 

bűnmegelőzési ismeretekhez jutnak, és megkapják a helyi rendőri szervek elérhetőségét is.  

A Balaton és Velencei tó partján a közterületeken felvilágosító bűnmegelőzési tevékenységet is ellátnak. 

Strandok, bevásárlóutcák, parkolók, áruházak környezetében, lakóövezetekben személyesen elérhetőek a 

rendőr kollégák, akik kérdésekre válaszolnak, tanácsokat adnak és bűnmegelőzési kiadványokat is 

osztanak, melyek a kellő óvatosságra hívják fel a figyelmet, ehhez gyakorlati tanácsokat is nyújtanak, 

valamint tartalmazzák azokat a telefonszámokat, melyek vészhelyzet esetén felhívhatóak.  

A programban diákok is részt vesznek, ők először egy bűnmegelőzési táborban  gyűlnek össze, ahol 

megtanulják, hogyan ügyelhetnek saját biztonságukra és segíthetnek másoknak, majd a régióban önkéntes 

munkájukkal segítenek a rendőröknek a bűnmegelőzési pontokon, irodákban közterületeken, tópartokon a 

bűnmegelőzési munkában.   Segítségükkel a prevenciós tanácsok még több emberhez jutnak el.  
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A nyári szünet a gyermekek, fiatalok részére a pihenés, a felhőtlen szórakozás ideje, azonban a sok 

szórakozási lehetőség, pihenés mellett megnövekedik a gyermekekre leselkedő veszélyek, az áldozattá 

válásukat előidéző helyzetek száma is.  

 

Az iskolai tanév lezárásával a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli a gyermekek 

biztonságát a nyári szünidőben. Igyekszünk nyári táborokban, kempingekben, és minden olyan 

rendezvényen jelen lenni, ahol gyermekek vannak és részükre biztonsággal, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltésével kapcsolatos tanácsokat és programjavaslatokat adhatunk.  

 

 A nyári szünidő biztonságosabbá tétele érdekében ezen bűnmegelőzési kiadványban is felhívjuk a 

figyelmet a nyári biztonságos fürdőzés szabályaira, és a veszélyek elkerüléséhez adunk hasznos 

tanácsokat, melyeket kérjük, hogy osszon meg a környezetében lévő gyermekekkel is:  

 

Biztonságban a vízparton… 

 

- Fontos, hogy fürdőzéskor, 
vízibiciklizéskor, csónakázáskor 

ismerjétek meg és tartsátok be az adott 

fürdőhely rendszabályait! 

- Akik nem tudnak úszni, feltétlenül 

vegyenek fel mentőmellényt!  

- Csak biztonságos távolságra távolodjatok 

el a parttól! 

- Kerüljétek a bányatavakat a hirtelen 

változó vízmélység és a hőfok-különbség 

miatt! 
- Mindig csak a kijelölt helyeken 

fürdőzzetek! 

 

Saját testi épségetek, életetek megóvása érdekében a közlekedés és a nyári fürdőzés szabályainak a 

betartásával sokat tehettek a biztonságotokért! 

 

Ne feledjétek, hogy értékeiteket se hagyjátok felügyelet nélkül a strandon! A ráterített törölköző 

nem védi meg azokat! Használjátok a strandi értékmegőrzőt, vagy valaki közületek mindig 

felügyelje a parton hagyott értékeket! 

 

Töltsd hasznosan a szabadidődet nyáron is! 

 

- Tudtad, hogy a legbiztosabb, a legkedvezőbb megoldás a nyári táborozás? Ilyenkor gyakran a 

megszokottól eltérő tevékenységekkel is találkozhattok. Szabadidőtök minél nagyobb részét 

töltsétek hasznosan, szervezetten, érdekes programokkal. Még nincs késő, nézzetek körül a helyi 

táborozási lehetőségek között, kézműves-, sporttáborok a nyári időszakban könnyen elérhetőek.  

 

 
 

Légy biztonságban a szünidőben is! 

Nyári tanácsok gyermekeknek, fiataloknak 
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- Szeretsz olvasni? A lakóhelyedhez legközelebbi könyvtárban is hasznosan töltheted el idődet, 

videózhatsz, válogathatsz olvasnivalók között, akár baráti társasággal együtt is látogathatjátok a 

könyvtárakat.  

 

- Kérd meg szüleidet, nagyszüleidet, hogy együtt készítsétek el számodra a nekik és neked is 

legmegfelelőbb nyári programtervet.  
 

- Ha van kedved, a nyári munkára, mint hasznos időtöltésre is gondolhatsz. Ezzel nem csak 

hasznosan töltheted el a nyári szabadidődet, de még a nyári munkával keresett pénzből egy régóta 

vágyott tárgyat is megvehetsz.  

 

- Ha közösségi szolgálatra kötelezett tanuló vagy,  a közösségi szolgálatot a nyári szünetben is 

elvégezheted! 
 

- A nyári szünidőben fokozottan figyelj az alábbiakra: 
 

 Ne engedj be otthonodba idegent vagy házalót! 

 Mindig zárd be az otthonod ajtaját, ablakokat, ha elmész otthonról! 

 Mindig csak annyi készpénzt vigyél magaddal, amennyi feltétlenül szükséges! 

 Nézd meg, vagy beszéld át szüleiddel a gyalogos-, kerékpáros közlekedés szabályait! 

 Új barátokkal légy óvatos!  

 Ha veszélyben érzed magad, kérj segítséget a 107-es vagy 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

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

