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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL

Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2020. március havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a
fogyasztóvédelmi világnapot.
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet az áldozatvédelem, áldozatsegítés
fontosságára és néhány tanácsot adunk ezzel kapcsolatban, továbbá tájékoztatást nyújtunk az Út
a biztonsághoz II. című projektünkről.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

VILÁGNAPOK
Március 15.: Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15-én – nemzeti ünnepünk mellett – a fogyasztók világnapját is
ünnepelhetjük. Miről is szól ez a nap? A fogyasztói jogok védelmét első
alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan
1962. március 15-én, melynek tiszteletére azóta ezen a napon tartják a
fogyasztók világnapját.
A fogyasztóvédelmi világnapot 1983 óta ünneplik világszerte. John F. Kennedy amerikai elnök 1962.
március 15-én hirdetett ki egy történelmi nyilatkozatot, amelyben a négy alapvető fogyasztói jogot (jog a
biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez) foglalt össze. Ez volt tehát az első
olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével
kapcsolatban. Az évek során ezek száma nyolcra növekedett (meghallgatás, kártérítés, oktatás,
egészséges környezet), ezek alapján alakította ki működését a Fogyasztóvédelmi Világszervezet, illetve
az egyes országok saját fogyasztóvédelmi hivatalai is.

Forrás: https://www.aszhirportal.hu/penzugyi-tudatossag/fogyasztok-vilagnapja-35-eve-a-tudatos-fogyasztokert
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ÁLDOZATVÉDELEM, ÁLDOZATSEGÍTÉS
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, az Európai Áldozatvédő Fórum tagja.
Az Egyesület együttműködik a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal, amelynek célja a
bűncselekmények megelőzése, a bűnözés áldozatainak segítése, továbbá az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény VII. fejezetében előírt együttműködési kötelezettség teljesítése az áldozati
jogok érvényesülésének elősegítése, illetve, a másodlagos áldozattá válás megelőzésében és az
áldozatok segítése terén.

Kapcsolat: 06-1-312-2287
NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

 Fokozottan figyeljen táskájára, pénztárcájára, ha nagy tömegeket vonzó helyeken (piacokon,
szupermarketekben stb.) vásárol!

 Vásárlást követően, az autóba történő pakolás során se hagyja figyelmen kívül értékeit!
 Autóban soha ne hagyjon értéket, táskát!
 Ne tárolja együtt bankkártyáját és a hozzá tartozó PIN kódot!
 Legyen körültekintő internetes vásárlások során, csak megbízható webhelyről vásároljon!
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Ha mégis áldozattá válna:

 Haladéktalanul tegyen bejelentést a 107-es vagy 112-es telefonszámon!
 A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt lehetőleg ne változtassa meg!
 Gondolja át milyen tárgyakat, iratokat loptak el öntől és „állítson össze egy listát” azokról!
 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!
 Áldozatvédelmi segítség és felvilágosítás miatt a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Iroda is segíthet.
Az iroda elérhetőségei: FEHÉR GYŰRŰ ÁLDOZATVÉDELMI IRODA Telefon: +36-1-312-2287,
+36-1-472-1161, E-mail: fehergyuruveszprem@gmail.com
 Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel – nappal díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonal
telefonszámát 06 80 225 225). Hírlevelünkhöz mellékeljük az Áldozatsegítő Szolgálat
tájékoztató kiadványát.

ÚT A BIZTONSÁGHOZ II.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával, új komplex bűnmegelőzési projektet valósít meg Út a biztonsághoz címmel 2020. január
01. és 2020. november 30. között, amely a fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták biztonságának
növelését célozza meg. Az általános iskolások számára az „Egy nap a biztonságért – egy nap az
iskolában” című egész tanítási napos általános iskolai programban a biztonságra nevelés szinte minden
területén, a bűn- és baleset-megelőzéstől kezdve, a tűzmegelőzés, természetvédelem, mentálhigiéné
témáin keresztül az elsősegélynyújtásig, és a vízből mentést is szemléltető kutyás bemutatón adnak át
ismerteket az interaktív órákon. A programot vetítések, technikai bemutató, rendőrségi kerékpáros
foglalkozás, rajzpályázat is kiegészíti.
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A „Védd magad! – Játékos biztonság” című
interaktív,
színházi
elemekkel
tarkított
bűnmegelőzési társasjáték a 14-18 éves fiatalok
ismereteit növeli. A fiatalok saját élményeiken
keresztül, játszva szerzik meg a tudást. Az
alkalmanként 1,5 órás játékban egyszerre négy
iskolai csapat vesz részt. Itt kriminális
szituációkkal, veszélyhelyzetekkel találkoznak,
amelyeket megoldaniuk vagy megelőzniük kell.
Az információk átadása színházi elemek,
színészek aktív részvételével zajlik, akik a
bűnmegelőzéshez kapcsolódó alakításokkal,
szerepjátékokkal segítik az ismeretszerzést.
A lakásotthon fiataljai számára „Zene az kell” címmel új program is indul, amelynek nyitó rendezvényéről
beszámoltunk előző havi bűnmegelőzési hírlevelünkben. A program célja, hogy alternatívát kínáljon a
gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő, körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok
hasznos szabadidő eltöltéséhez. A beszerzett hangszerekkel lehetőség nyílik arra is, hogy zenetanárok
képezzék a fogékony fiatalokat. Emellett egyéb, élményt nyújtó prevenciós rendezvényeken keresztül is
fejlesztik a fiatalok bűnmegelőzési ismereteit és biztonságukat növelő készségeit.
Az idősek biztonságának további növelése érdekében tovább fejlődik a megyénkből indult idős
bűnmegelőzési kortárssegítő program. A kortárssegítők az idősek nyelvén, saját lakókörnyezetükben
adnak prevenciós tanácsot kortársaiknak. A növekvő kortárssegítő hálózat létszáma már 184 fő. A
projekt során képzési programok, szakmai fórumok indulnak számukra, így az idősek biztonsága tovább
növekszik.
A turisták biztonságát információs pontok mellett kerékpáros bűnmegelőzési szolgálattal is növelik a
Balaton-parton. A bűnmegelőzési szakemberek prevenciós tanácsokat, kiadványokat adnak át, és
személyes tanácsadás révén bemutatják a kerékpárok biztonságos rögzítésének módját is, felhívják a
figyelmet a Bikesafe kerékpár regisztrációs programra is.

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval 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
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