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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 
2022. június havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az aktuális világnapokat.  Hírlevelünk 
további részében, a Veszprém megyei áldozatvédelmi képzésekről adunk hírt, valamint hasznos 
bűnmegelőzési tanácsokat adunk az ingatlant érintő csalások megelőzéséhez. Hírlevelünk mellékleteként 3 
DIR hírlevelet, valamint a tudatos internetezés tanácsait tartalmazó dokumentumot is csatolunk.    
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

  rendőrségi főtanácsos 
megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 

Június 4.: Az erőszak gyermek áldozatainak világnapja 

1982-től az ENSZ Közgyűlése meghirdette az erőszak ártatlan gyermek-
áldozatainak világnapját, amelyen azokra a magánszemélyekre és 
szervezetekre irányul a figyelem, akik a gyermekek elleni erőszak 
megelőzéséért és jogaikért küzdenek mindennapi munkájuk során, legyen 
az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió. Egyre riasztóbb statisztikai 
adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulását 
illetően. Az áldozatok védelméhez folyamatos nemzetközi tárgyalások 
megkezdésére és összehangolt akciókra van szükség. 

 

 

Június 26.: Kábítószer-ellenes világnap  

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg 
világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat. 

A világnap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az, hogy az illegális 
kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. Világszerte 
mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente 
körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig 
Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok 
voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még 
legálisnak számító tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta 
tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.  

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

JÚNIUSI VILÁGNAPOK 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91szak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3szer-ellenes_vil%C3%A1gnap
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Szakmai képzést tartottak a rendőrök Tapolcán 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 2022. május 11-én a 
Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai számára tartott képzést az áldozatsegítő rendszer 
hatékonyabb működtetésével kapcsolatban. A szakmai értekezleten a Veszprémi Áldozatsegítő 
Központ és a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársai is előadást tartottak, mely során 
bemutatták a tavaly júniusban megnyílt veszprémi központ működését. Szó esett az 
áldozatsegítési rendszer aktualitásairól, mely során a szakemberek főként azt hangsúlyozták, 
hogy a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai részére jogi tanácsadáson 
túl gyakorlati és egyéb ügyviteli segítséget is nyújtanak. Az előadók a személyre szabott 
támogatás, állami kárenyhítés, azonnali pénzügyi segély lehetőségeit is ismertették.  

Az áldozatvédelem kiemelt kezelése érdekében Veszprém megye valamennyi rendőre részére 
hasonló képzéseket tartanak majd a megadott témakörökben. 
 
Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/fokuszban-az-aldozatvedelem-1  

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a helyi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési 
szakemberei május 2-án Várpalotán, május 5-én Pápán és Balatonalmádiban, május 11-én 
Tapolcán és Balatonfüreden, május 26-án Veszprémben tartottak, június 9-én pedig Ajkán 
tartanak áldozatvédelmi képzést.   

 
 
 

FÓKUSZBAN AZ ÁLDOZATVÉDELEM! 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/fokuszban-az-aldozatvedelem-1
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A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt napjainkban ismét 

felélénkült az ingatlanpiac. Ingatlan vásárlása, értékesítése vagy felújítása 

esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává! 
 

Fotó: pixabay 

 

 

Ennek érdekében fogadja meg tíz tanácsunkat: 
 

1. Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük megoldására például lakáscserét kínálnak! 

2. Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, hogy kifestik, 

átalakítják a lakást, a munka idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételekkel egy szükséglakást 

ajánlanak fel! 

3. Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól több referenciát, amelyet érdemes 

leellenőriztetni! 

4. Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak az illetékes hatóságnál (pl. önkormányzat, 

végrehajtó, stb.) illetve évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából ingyen is lekérheti a 

tulajdoni lap másolatot, valamint érdeklődjön a „leendő” szomszédoknál! 

5. Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát érintő jogügyleteket, a szerződéseket aláírás 

előtt mutassa meg nekik! 

6. Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása előtt az abban foglaltakat figyelmesen olvassa 

el, nézesse meg hozzáértő személlyel (pl.: ügyvéd)! 

7. Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két tanúval érkezzen, akik 

aláírásukkal is hitelesítsék az iratokat! 

8. Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalással bonyolítani. 

9. Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezességet! Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki 

hozzáértő személyek véleményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt (pl.: saját ügyvéd) 

bevonni! 

10. A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájékozódjon, informálódjon, hogy megelőzhesse a 

bajt!  

 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-is-megelozhetok  

 
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 112 központi 

telefonszámon. 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  

INGATLANT ÉRINTŐ CSALÁSOK MEGELŐZÉSE 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/267/139/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-is-megelozhetok
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

