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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett,
2021. október havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az idősek és az állatok világnapját.
Hírlevelünk további részében az állatok világnapja alkalmából szervezett programokat mutatjuk be és
hasznos bűnmegelőzési tanácsokat adunk állat- és természetvédelemmel kapcsolatosan, valamint az
online csalások megelőzéséhez.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

OKTÓBER 01.: IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennünket.

OKTÓBER 04.: ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény.
Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, annak védelme pedig éppen ezért alapvető kötelessége
mindannyiunknak. Ez a felismerés fejeződik ki abban, hogy az állatok védelme és kímélete érdekében
az állam megalkotta az állatok védelméről szóló törvényt, 2004-től pedig e cél elérése érdekében a
büntetőjog eszközrendszerével is fellép. Az állatvédelmi törvény kiterjed a haszonállatokra, a kutatási
célra használt állatokra, a verseny- és sportcélra tartott állatokra, a munkakutyákra, a vadászatra
alkalmazott állatokra, a cirkuszi állatokra, a házi kedvencekre, szőrméjükért tenyésztett állatokra és a
veszélyes állatokra egyaránt. Ebből a jogszabályból ismerhetjük meg, az állatok tartásának általános
szabályait, az állatokon végezhető beavatkozás módjait, az oltási kötelezettség eseteit, az állatkísérletek
végzésének szabályait, az állatok szállításának szabályait, illetve az állat életének kioltásával
kapcsolatos szabályokat is. Az állatkínzás abból a szempontból különleges bűncselekmény, hogy ilyen
tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy másik bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a
társadalom felháborodását.
Azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen bízza a hatóságokra az állatkínzókkal szembeni eljárások
lefolytatását. Még oly jogos felháborodásában se vegye a saját kezébe az események irányítását,
semmiképpen se akarjon saját maga igazságot szolgáltatni. Azzal ugyanis akár sokkal nagyobb bajba
sodorhatja magát, mint aminek az elhárítására törekedett.
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BARÁTAINK AZ ÁLLATOK!
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság „Barátaink az állatok!” elnevezéssel hajtotta végre
állatvédelemhez kapcsolódó bűnmegelőzési kampánysorozatát 2021. szeptember 20. és október 4.
között.
2021. szeptember 30-án a megyei „MÉZ” rádióban a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt
főelőadója állatvédelem témában stúdió beszélgetésen vett részt, amelyben tájékoztatta a megye
lakosságát a tervezett és folyamatban levő rendőrségi programokról.

A kampány fő rendezvénye Tapolcán, az állatok világnapján, 2021. október 4-én került
megrendezésre, a Batsányi Általános Iskola és az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
közreműködésével.
A program reggel 8.00 órakor kezdődött, amikor a rendezvényen résztvevők, köztük kb. 140 fő alsó
tagozatos tanuló megérkezett a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye helyszínére, ahol Molnár András c. r. őrnagy, a Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési szakembere köszöntötte a résztvevőket. Gaál Csaba r. őrnagy megnyitó
beszédében beszélt az állatok sérelmére elkövetett jogsértések módozatairól, jellemzőiről, a hatékony
megelőzéshez preventív tanácsokat adott, majd a Batsányi Általános Iskola Tagintézményvezetője által
kijelölt 4. osztályos tanuló, „Az állatok védelme gyerekszemmel” címen kortárssegítői hozzászólását
hallhatták a résztvevők. Bódis István r. ftzls. „Legjobb barátunk a kutya, az ebtartás szabályai” címmel
tartott érzékenyítő előadást, amely alatt a szolgálati kutya az előírások szerinti kötelező
védőfelszerelésekkel (póráz, szájkosár) ellátva és kellő távolságra, a kontaktolás lehetőségét teljesen
kizárva vett részt a programban.
09:30 órától a rendezvény egy másik helyszínen folytatódott, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
helyszínén, ahol a 4. osztályos tanulóknak Ulrike Wolner Elnők asszony beszélt a gazda nélkül maradt
állatok befogadásáról, gondozásáról, a későbbi örökbefogadási eljárások menetéről, és felhívta a
figyelmet, hogy a kutya társ, de felelősséggel szabad csak örökbe fogadni. Dr. Varga Ottó állatorvos „Az
állattartás szükséges egyéni feltételei, életre szóló felelősség kedvenceinkkel szemben” címmel tartott
előadást az érdeklődőknek. A 26 diák a gyakorlatban is betekinthetett az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely mindennapjaiba, „Rendhagyó biológia óra terepen” keretében, amely a menhelyen történő
körbevezetéssel történt, állatgondozók segítségével. A rendezvényt Gaál Csaba r. őrnagy zárta, amelyet
követően kötetlen beszélgetést lehetett kezdeményezni a meghívott vendégekkel, és „állatsimogatás”
keretében közelebb lehetett kerülni az arra kijelölt és alkalmas kisállatokkal.
A rendezvényre a helyi, megyei és országos média képviselői is meghívást kaptak, a Veszprém Megyei
Napló 2021. október 05-én és 07-én a következő cikkeket jelenttette meg a legsikeresebb Veszprém
megyei eseményekről.
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Általános iskolások rendhagyó tanórája a tapolcai menhelyen
Forrás: https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kis-kedvencek-sorsa-5080706/ (2021. 10. 07.)

Az állatok világnapján a Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi
János tagintézmény diákjai az
állattartással
kapcsolatos
tudnivalókkal
ismerkedtek
az
iskolában és az Assisi Szent
Ferenc menhelyen.
Az iskolában az alsó tagozatosok Molnár
András rendőr őrnagytól tájékoztatót
kaptak az állatvédelemről, Bódis István
rendőr zászlós kutyás bemutatót tartott,
Komjáthy Luca állatorvos-hallgató pedig
az állattartás fontosságáról beszélt. A
menhelyen a vezető, Ulrike Vollner
elmondta a negyedik osztályos diákoknak: a kutya társ, de felelősséggel szabad csak örökbe fogadni.
– A húszéves menhelyen most 110 kutya és 50 macska van, évente több száz ivartalanítást végzünk,
hogy megakadályozzuk a nem kívánt szaporulatot. Ennek látható már az eredménye a környéken.
Nálunk vidámak a kutyák, nagy területen, kulturált körülmények között élhetnek. Néhány pályázati
támogatás kivételével adományokból tartjuk fenn a menhelyet – mondta lapunknak Ulrike Vollner. Azt
ajánlotta, hogy aki kutyát szeretne, az biztosítson védencének kertet és megfelelő kerítést, legyen
tudatában, hogy a kutya tartása törődést és időt igényel.
Varga Ottó nyugalmazott állatorvos két évtizede dolgozik a menhelyen. – A gyerekeknek igyekeztem
megmagyarázni, hogy felelősen döntsenek egy kis kutya vagy macska örökbe fogadásáról, hiszen lehet,
hogy védencük nem olyan lesz, amilyet elképzeltek, akkor pedig újra menhelyre kerül. A környékről sok
vemhes, kóbor állat kerül be ide ősszel, amikor a nyaralásból visszautazók a befogadott állatokat
magukra hagyják. Azok nincsenek ivartalanítva sem, így csak emelkedik a felesleges szaporulat –
mondta az orvos, aki tanácsokkal is szolgált a gyerekeknek. Beszélt az ivartalanítás fontosságáról, az
állatok lehetséges, az embereket is veszélyeztethető betegségeiről, és ennek kapcsán szólt arról, hogy
miért nem szerencsés egy ágyban aludni a kis kedvencekkel.
Molnár András rendőr őrnagy, megelőzési előadó elmondta, a rendőrség azon dolgozik, hogy a
Barátaink, az állatok című program keretében a fiatalokban már kicsi korban tudatosítsa az állattartással
járó felelősséget.
– A menhelyen rendhagyó biológiaórán láthatnak bele abba, hogy egy korábbi kis kedvenc hova kerülhet
a felelőtlenség miatt – mondta az őrnagy, aki azt tanácsolja a fiataloknak és szüleiknek, hogy
örökbefogadás előtt legyenek tisztában a megfelelő tartási körülmények biztosításával, valamint azzal,
hogy az állatok egészségének megromlása vagy más változás esetén a nem megfelelő eljárással akár
jogsértést is elkövethetnek.
Komjáthyné Nyakó Györgyi tagintézmény-vezető szerint a gyerekek rengeteg olyan hasznos információt
szereztek a rendhagyó tanórán, amelyet nemcsak állattartás során hasznosíthatnak, hanem azokra
építhetnek később például etika- vagy biológia-, környezetismeret-órán is.
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A felelős állattartás fontosságára hívták fel a figyelmet az ajkai menhelyen
Forrás: https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-felelos-allattartas-fontossagara-hivtak-fel-a-figyelmet-az-ajkai-menhelyen-5075720/ (2021. 10. 05.)

Az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársai
látogatást szerveztek az Állatok Világnapja
apropóján a Vahur Menhelyre, ahová
meghívták a Vizikék Óvoda apróságait, illetve
helyi nyugdíjasokat és polgárőröket is.
Gyuris Mónika rendőr százados, kiemelt főelőadó
szervezte a programot, amellyel a rendőrök a felelős
állattartás fontosságára szerették volna felhívni a
figyelmet. Az volt a céljuk, hogy a piciktől a felnőttekig
mindenki szem előtt tartsa ezt a fontos kérdést.
A Vizikék Óvoda, a Sün Dorottya csoportjának 20 kis apróságával érkezett a menhelyre. Balatinczné
Németh Mónika óvodavezető helyettes megjegyezte, hogy minden évben megünneplik az Állatok
Világnapját, és a felelős állattartásra nevelik a gyerekeket. Véleménye szerint óvodás korban kell
megalapozni a felelős állattartást, hogy később az szokássá váljon, és a gyerekek
megfelelő hozzáállással gondozzák az állatokat.
Antal Laura, a Vahur Ajka és Térsége Állatvédő Egyesület vezetője bemutatta a vendégeknek a
telephelyet és az állatokat, illetve mesélt a felelős állattartásról és a munkájukról is. Kiderült, hogy ők
üzemeltetik a gyepmesteri telepet és a menhelyet is. A napi feladatokat négy személy látja el a két
helyen, de szerencsére rengeteg önkéntes segítője is van a csapatnak. A kutyusok létszáma általában
70-80 körül mozog, és arra törekszenek, hogy egyensúlyban maradjon a „gazdásítás” és a befogadás az
ajkai menhelyen. Szerencsére nagyon sokan fogadnak örökbe, így, ha heti három-négy kutya gazdára
talál, akkor a helyükre érkezhetnek újak a várólistáról, illetve az utcáról is bármikor kerülhet egy-egy
gazdátlan eb a telepre. Évente mintegy 300-350 kutyát sikerül megmenteniük, ami nagyon nagy szám.
Antal Laura hangsúlyozta, hogy nem kell mindenkinek állatvédőnek, vagy menhelyesnek lennie. Az a
fontos, hogy ha van egy bármilyen állatunk, akkor azt az egyet lássuk el felelősséggel, vigyázzunk rá, és
gondoskodjunk róla.
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ONLINE CSALÁSOK MEGELŐZÉSE
Újfajta online csalások jelentek meg Magyarországon,
amelynek már Veszprém megyében is voltak áldozatai.
Az első módszer lényege, hogy magukat banki
biztonsági szolgálat munkatársának kiadó személyek
telefonon hívják fel a sértettet.
Azt állítják, hogy valaki a netbankon keresztül a sértett
folyószámláján illegális tevékenységet folytat éppen
most!
Ez természetesen nem igaz. Azonban az áldozat első ijedtségét kihasználva kérik, hogy telepítse
számítógépére, telefonjára a Teamviewer vagy az Anydesk alkalmazást. Ezek távoli asztal (remote
desktop) szolgáltatást nyújtó programok. Hozzáférést biztosítanak a távol lévő elkövetők részére a
sértett számítógépéhez. Ezzel teljeskörűen hozzáférnek áldozatuk adataihoz, fájljaihoz, böngészési
előzményeihez, a különböző oldalakon használt felhasználói neveihez és jelszavaihoz.
Az áldozatot arra kérik, hogy lépjen be netbankjába, vagy adja meg belépési azonosítóit. Amennyiben
ennek eleget tesz, a szeme láttára tulajdonítják el a számláján lévő pénzösszeget.
Vigyázat! A sértett számára a bank hivatalos elérhetősége jelenik meg a telefonján, a hívás
azonban egy átjátszó alkalmazás útján nem onnan érkezik!
Idegenek kérésére soha ne telepítsen ilyen programot és soha ne adjon hozzáférést számítógépéhez,
mobiltelefonjához! Banki adatokat soha ne adjunk meg sem telefonon, sem e-mail-ben!

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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