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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
által szerkesztett, 2019. június havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a
kábítószerellenes világnapot.
Hírlevelünk további részében a lakásbetörések megelőzésével
tájékoztatónkat és legfontosabb vagyonvédelmi tanácsainkat olvashatja.

kapcsolatos

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

JÚNIUSI VILÁGNAPOK

JÚNIUS 26. KÁBÍTÓSZERELLENES 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)
A világnap alkalmából a Rendőrség 2019. május 31. és június 28. között drogprevenciós országos
programsorozatot tart, amelynek keretében a bűnmegelőzési szakemberek megyénkben is (iskolákban,
nyári táborokban, fórumokon) mintegy negyven helyszínen tartanak drogprevenciós felvilágosító
foglalkozásokat. Céljuk, hogy felhívják a fiatalok, a szülők figyelmét a kábítószerek és a legális drogok
használatának veszélyeire, illetve arra, hogy szükség esetén hova fordulhatnak problémáikkal és milyen
segítséget kaphatnak.
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DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK
VESZPRÉM MEGYÉBEN
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől
drogprevenciós szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden
általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői
értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a
kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

INFORMÁCIÓ – TANÁCSADÁS – MEGELŐZÉS
Írjon, hogy segíthessünk: infodrog@veszprem.police.hu
Keresse a Veszprém MRFK drogprevenciós tanácsadóinkat bizalommal az
alábbi elérhetőségeken:
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112 SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁM

Kérjük, csak indokolt esetben
hívják a segélyhívó számot!
Hírlevelünkhöz mellékelten csatoljuk az ORFK
Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti
Főosztályának – a 112-es hívószámokkal
kapcsolatos – tájékoztató hírlevelét.

A LAKÁSBETÖRÉS MEGELŐZHETŐ

Egy lakás vagy családi ház biztonsága mindenki számára fontos, hiszen
lakberendezési és egyéb vagyontárgyaink eszmei értékkel is bírnak,
ráadásul senki sem szeretné, ha idegenek lépnék át kéretlenül lakása
küszöbét. De vajon mindent megteszünk lakóhelyünk biztonsága
érdekében? Nyugodtan hagyhatjuk el reggelente lakásunkat?

Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindulnánk otthonról, amellett, hogy
végiggondoljuk, kikapcsoltuk-e az elektromos berendezéseket vagy elzártuk-e
a gáztűzhelyt, ellenőrizzük azt is, hogy becsuktuk-e az ablakokat. Miután
gondosan bezártuk az ajtónkat is, már nyugodtan indítjuk a napot.
Sok esetben ez azonban nem elég, hiszen a nyílászárók gondos zárása mellett
azok minősége és betörésbiztonsága is fontos szempont.
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Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár?

A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, így ez a zártípus a legelterjedtebb. „A
hengerzárak szerkezetében a legsérülékenyebb rész a betét könnyített része, amelynek eltörésével a
betörők könnyedén be tudnak jutni a lakásba. Éppen ezért fontos, hogy úgy alakítsuk ki a zárbetét
elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap síkjából, így ne tudják egyszerűen, egy mozdulattal kitörni a
betétet. Általános tapasztalat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők öt perc után feladják a behatolási
kísérletet, ne könnyítsük meg a dolgukat.
Annak érdekében, hogy elkerüljük a betörést, érdemes egy törésmentes, minőségi gyártó által készített,
7-8 milliméter vastagságú alumínium öntvény címkét szerelni a bejárati ajtóra, amely a belső sík felől
átmenő csavarokkal rögzíthető. Így a betét a címke síkjából nem áll ki, nem lehet eltörni. A korszerű, mai
gyári ajtók már rendelkeznek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címke kialakítással, így a zárszerkezet
elhelyezése is megfelelő, ezért ezek az ajtók alapvetően megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek.
Érdemes ügyelni arra is, hogy a betörők néhány esetben a betét kifúrásával jutnak be a lakásba, így
érdemes olyan zárbetétet vásárolni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzletekben vásárlás előtt
érdemes rákérdezni erre.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei a „Házhoz megyünk!” országos bűnmegelőzési
program keretében igény esetén elvégzik az ingatlanok biztonsági auditját, és javaslatokat tesznek az
esetlegesen meglevő hiányosságok kiküszöbölésére.
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VAGYONVÉDELMI TANÁCSAINK

 Nagyobb összegű, készpénzes megtakarítását vigye bankba, pénzintézetbe és bankszámlán
helyezze el!
 Értékesebb tárgyait (ékszerek, értékpapírok) helyezze értékmegőrzőkbe, béreljen széfet!

 Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy gépjármű ajtóit, ablakait!
 Lehetőségeihez

mérten,

alkalmazzon

minél

nagyobb

biztonságot

adó

jelző-riasztó

rendszereket!

 Ha napközben pihennek, alszanak a nyaralóhelyen, az ablakokat zárják be!
 Ne tegye ki közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát!
 Nyaraláskor ne tartsanak sok készpénzt egy helyen, akár a lakásban több helyen legyen
elosztva!

 Ha valami gyanúsnak tűnik a lakóhelye környéki közterületeken, hívjon rendőrt, szálláshelyén
pedig értesítheti a szállásadóját vagy a recepcióst!

 Ne engedjen be a lakásba idegent vagy házalót!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 107,
vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.
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
Kiadásért felel: Dr. Fellegi Norbert r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány
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