(2. old.)

(4. old.)

(5. old.)

(2. old.)

(4. oldal)

1

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL

Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2020. augusztus havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács által támogatott aktuális programjainkat, továbbá egy kerékpáros szerviz
és regisztrációs pont beüzemeléséről is hírt adunk.
Hírlevelünk további részében pedig a kerékpárosok részére adunk hasznos kerékpárbiztonsági
tanácsokat.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI PROJEKTJEK
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a
Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával, a nyári idegenforgalomban az „Út a
biztonsághoz II.” és a Fejér, Somogy és Zala Megyei Rendőrfőkapitányságok együttműködésével megvalósuló „Nyár –
Összefogás – Biztonság 2020” projekt programjaival várja az
érdeklődőket 2020 nyarán.
Programjaink a fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták
biztonságának növelését célozza meg.
A projektek közvetlen célja a régióban a tópartokon és a
rendezvényeken megjelenő turisták minél szélesebb körének
bűnmegelőzési tájékoztatása, az áldozattá válás elkerülése
érdekében. A bűnmegelőzési szakemberek a Balaton és a
Velencei-tó partján az idegenforgalmi idényben a strandok,
bevásárló
utcák,
parkolók,
áruházak
környezetében,
lakóövezetekben és a turisták által leginkább látogatott helyeken
jelennek meg, programokat szerveznek és tájékoztatást adnak.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tapolcai
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai 2020. augusztus
5-én Révfülöpön, a mólónál, lakosság kitelepülés keretében adtak
az érdeklődőknek prevenciós tanácsokat, kiadványokat, és
személyes tanácsadás révén bemutatták az áldozattá válás
megelőzésének lehetőségeit, illetve a megnövekedett kerékpáros
turizmusra tekintettel ismertették a kerékpárok biztonságos
rögzítésének módját is, valamint felhívták a figyelmet a Bikesafe
kerékpár regisztrációs programra is.
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KERÉKPÁROS SZERVIZ ÉS REGISZTRÁCIÓS
PONT RÉVFÜLÖPÖN

Bűnmegelőzési kerékpáros szervízoszlop a Balaton-parton

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság idén nyáron
újszerű módon szólítja meg a biciklizőket. A jelentős számú
kerékpáros turista megjelenésére tekintettel indította el a
kerékpáros szervízoszlopok telepítését a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.
Idén nyáron három ilyen eszköz elhelyezését tervezik a
Balaton-partján. A szervízállomáson található eszközök
(pumpa, nyomásmérő, többféle szerszám) alkalmasak egy
biciklis gyorsjavítás elvégzésére. Emellett újszerű módon
preventív tájékoztatókat is tartalmaz az oszlop, amelyekből a
kerékpár kötelező tartozékairól, a biztonságos közlekedésről,
illetve a BikeSafe programról kaphatnak információt a
biciklizők. Ezzel figyelemfelhívó módon, közvetlenül és széles
körben tud a rendőrség megelőzési ismerteket átadni a
lakosságnak és a turistáknak.

Első alkalommal a révfülöpi móló közelében lévő
kerékpárút mellett telepítettek egyet a helyi önkormányzat
támogatásával, melyet az együttműködők 2020.
augusztus 5-én délelőtt adtak át.

A rendőrség mellett az átadáson részt vett Garamvölgyi
László,
a
Nemzeti
Bűnmegelőzési
Tanács
kommunikációs igazgatója, Kondor Géza révfülöpi
polgármester és a kivitelező cég képviseletében Barta
Gábor.
Veszprém MRFK Sajtószolgálat
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KERÉKPÁRBIZTONSÁG
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A NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN
 Pénztárcáját mindig tartsa magánál szorosan testközelben, lehetőleg olyan módon és
helyen, hogy védett legyen!
 Pakolás során se tegye táskáját vagy pénztárcáját a kocsiba, ne tévessze szem elől!
 Bármilyen messze és bármilyen kis időre is eltávolodik autójától, zárja be azt! Távozás
előtt győződjön meg arról, hogy minden ajtó rendesen illeszkedve be van-e zárva!
 A biztonság kedvéért hárítson el minden pénzváltásra irányuló kérést, javasolja, hogy az
illető váltsa fel pénzét az áruházban!
 Ha bárki útbaigazítást kér Öntől, vagy műszaki problémát jelezve megállítja, legyen
óvatos! Amennyiben kiszáll azonnal zárja be azt! Ha autójában ül egyedül, akkor is
aktiválja a központi zárat, vagy legalább gépkocsija jobb oldali ajtajait zárja le!
 Minden esetben vegye figyelembe a bevásárlóközpontban elhangzó bűnmegelőzési
tanácsokat, illetve a biztonsági személyzet felhívásait!
 A vízpartra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, mint amit feltehetően el is kíván
költeni!
 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai közül is csak a
legszükségesebbet vigye magával!
 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében
használja a strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a
társaságból valaki a parton, aki felügyeli a csomagokat, értéktárgyakat.
 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az utastérben hagyott
tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét.
 Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne töltsön fel a közösségi oldalakra!
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: elbir@veszprem.police.hu
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