VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE

2017. SZEPTEMBER
T A R T A L O M:
1) Aktívan és biztonságban 65 éven túl is
2) Hagyjuk szabadon a zebrát!

Elmúlt a nyár és nem csak a naptár szerint, hanem az időjárás is ősziesre váltott,
szemben az elmúlt két évben ajándékba kapott „negyedik nyári hónappal”, amikor a
strandszezon jelentősen meghosszabbodott, belenyúlva az őszbe. A családok hazatértek
a közös vakációról, helyüket a kereskedelmi szálláshelyeken a nyugdíjasok foglalhatják
el. Első témánk róluk szól az idősek világnapja apropóján. Míg a szeptember a
mérsékeltebb meleg miatt akár a nyugdíjasok kedvenc hónapja is lehet, addig ez aligha
mondható el a gyerekekről, akiknek az új tanév ilyenkor még végeláthatatlanul
hosszúnak tűnhet. Ezzel kapcsolatban megvannak már az első tapasztalataink. Erről
szól második témánk.
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1) Aktívan és biztonságban 65 éven túl is

"Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!"
(Ifjabb dr. Martin Luther King)

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság immár nyolcadik éve folytat kiterjedt
kommunikációs kampányt az idős - főként egyedül élő - személyek sérelmére elkövetett
trükkös lopások, házalással elkövetett csalások megelőzésére. Ennek megvannak a
pozitív eredményei. Megnőtt a veszélyeztetett korosztály e bűncselekményekkel
kapcsolatos ismeretszintje, birtokába került azoknak a megelőzési „technikáknak”,
melyek révén elkerülhette az áldozatválást. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak azok a
lakossági bejelentések is, melyek a településen megjelent idegenekről szóltak, akiket így
a helyszínre irányított rendőrök igazoltatni tudtak.
Bármennyire jelentősek is voltak a rendőrség és a vele együttműködő szervezetek, jó
szándékú magánszemélyek erőfeszítései, a hivatkozott bűncselekmények visszaszorítását
csak rövidebb-hosszabb időszakokra tudták biztosítani. A nyugdíjasok megkárosítására
szakosodott bűnözők magától értetődően nem választottak maguknak legális
megélhetést, hanem a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva újították meg
tevékenységüket.
Az egyes sértettek személyét és egyéb körülményeit vizsgálva, úgy tűnik, hogy az
elkövetők elsősorban azokkal a személyekkel próbálkoznak, akik előrehaladt életkorúk,
izoláltságukból adódó tájékozatlanságuk, vagy nagyfokú jóhiszeműségük, óvatlanságuk
miatt önmaguk megvédésére, érdekeik hatékony képviseletére nem képesek. Esetükben
a rendőrség ajánlásai már azért nem segíthetnek, mert azokat, még ha meg is értik, nem
tudják a gyakorlatban alkalmazni.
Ezeket a potenciális áldozatokat csak
folyamatos külső támogatással lehet
a
megtakarított
pénzük
ellen
irányuló támadás ellen megvédeni.
Már évekkel ezelőtt felvetődött a
gondolat, hogy a hozzátartozók,
valamint
a
lakókörnyezet,
a
szomszédok
érzékenyítésével
próbáljunk meg segítséget nyújtani a
legkiszolgáltatottabb személyeknek.
Ebben is értünk el sikereket és nem
csak a vagyonvédelem területén. Az
elmúlt tél szokatlanul hosszúra nyúlt,
a hőmérséklet tartósan alacsony volt, ennek eredményeként okunk volt aggódni az
idősekért, betegekért, anyagi nehézségekkel küzdő személyekért. Szerencsére a
kisközösségek jól vizsgáztak, a beavatkozásra hivatott szervezetek mindig idejében
jelzést kaptak a bajba jutott, segítségre szoruló személyekről. Erre az érzékenységre az
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előttünk álló időszakban is szükség lesz, mivel a tél idén sem marad majd el, és ha csak
szórványosan is, de jelen vannak a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén
azok a bűnelkövetők, akik az idős korosztály megkárosítására szakosodtak.
Október 1-je az idősek világnapja. Annak megítélése, hogy kit tekinthetünk idősnek nem
egyértelmű. A KSH a 2011. évi népszámlálási adatok alapján még az 1951-ben és az előtt
születetteket sorolta ide – azaz a 60 év felettieket – míg a nyugdíjkorhatárt alapul véve
csak a 65 év felettieket tekinthetjük annak. A hivatalos megközelítéstől nyilván eltérhet
a közgondolkodás, melyben az időskor határa kitolódni látszik, és az sem mellékes, hogy
az adott személy hova sorolja be önmagát.
Bár az idős kor kezdetének nincs
önálló
rendőrszakmai
meghatározása, azonban prevenciós
szempontból nyilván az egyén
kiszolgáltatottságának mértéke
lehet a mérvadó. Aki uralja az
életét, nem függ különösebben
másoktól, rendszeres segítségre
nem szorul, és megbirkózik a
nem rutinszerű feladatokkal is,
azt nincs okunk különösebben
félteni, még akkor sem, ha a
betöltött éveinek száma már
tiszteletet parancsoló.
Mindebből
következően
megelőzési tevékenységet két
területen érdemes kifejteni. A
kiszolgáltatott
személyek
számára
segítségnyújtás
konkrét
élethelyzetek
megoldására, míg a többiek
esetében annak előmozdítása,
hogy életkoruktól függetlenül
kiszolgáltatottságuk
kezdete
minél későbbre tolódjon ki.
Másképp közelítve a kérdéshez,
azt a célt tűzhetjük ki, hogy a megélt kor minél nagyobb hányadára legyen jellemző a
minőségi élet, az aktivitás, az autonómia. Ez nem csak a bűncselekmények megelőzése,
hanem az egyén boldogsága, jó közérzete szempontjából is fontos, e cél elérése pedig
olyan össztársadalmi feladat, melynek megoldásában fontos a holisztikus megközelítés.
Figyelemmel arra, hogy az elmúlt bő 10 év során rendkívül széles körben sikerült
bűnmegelőzési információkat megosztani az idős korosztály tagjaival, az idei évben a
Veszprémi Rendőrkapitányság a már hagyományos prevenciós tájékoztatók megtartása
mellett egy szokatlanabb, újszerű program keretében is meg kíván emlékezni az idősek
világnapjáról. 2017. október 20-án együttműködve a MÁV Zrt. Biztonsági
Főigazgatóság
Területi
Vasútbiztonság
Szombathely
munkatársaival
közlekedésbiztonsági napot tart a 65 év feletti korosztály számára. Ennek keretében a
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résztvevők vonattal Veszprémből Zircre utaznak, majd onnan vissza. A
vasútállomásokon, illetőleg zirci tartózkodásuk során elsősorban a vasúti közlekedés
biztonságával kapcsolatos tájékoztatókat hallgathatnak. A kirándulás célja az is, hogy
tudatosítsa a résztvevőkben a fizikai aktivitás fontosságát úgy az egészség megőrzése,
mint pedig az áldozattá válás megelőzése érdekében. A programra az
orsosk@veszprem.police.hu e-mail címen lehet jelentkezni 2017. október 16-ig. Minden
érdeklődőt szeretettel vár a Veszprémi Rendőrkapitányság.

2) Hagyjuk szabadon a zebrát!
A reggeli iskolakezdést megelőző
félórában telítetté válnak az utak
Veszprém belvárosában. A Szilágyi
Erzsébet Keresztény Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola forgalmas
útkereszteződésben van, ahol kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek
segítik
a
biztonságos átkelést. Az iskolarendőr
észlelése alapján a zebra használata nem
mindig könnyű a kisdiákok számára,
mivel azt visszatérően elfoglalják a
forgalmi okokból várakozó járművek.
Ez az Iskola utcából érkező és a Dózsa
György útra balra kanyarodó sofőrök
részéről figyelhető meg. Az útkereszteződés és a gyalogos-átkelőhely közötti rövid
szakaszon két autó csak akkor fér el, ha azok nem hosszabbak az átlagosnál, vagy ha az
elöl álló közvetlenül az útkereszteződés előtt áll meg, a mögötte lévő pedig szorosan
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felzárkózik rá. Minden más esetben a második gépkocsi ott ragad a zebrán részben vagy
teljesen elzárva az átkelni szándékozó gyalogosok útját.
A veszprémi rendőrök kérik a reggelente arra közlekedőket, hogy szükség esetén a
kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt álljanak meg! Ne idézzenek elő olyan helyzetet, hogy a
gyermekek a számukra elsőbbséget biztosító útburkolati jellel ellátott úttestrészről
leszoruljanak, és a várakozó autók között „bujkálva” kelljen átjutniuk az Iskola utca
túloldalára!

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

