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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2019. augusztus havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az eltűntek 
világnapját. 
 
Hírlevelünk további részében bemutatjuk az áldozatsegítés területén tevékenykedő FEHÉR 
GYŰRŰ Közhasznú Egyesületet, elérhetőségeit és hasznos tanácsokat adunk az áldozattá válás 
megelőzéséhez. Végül nyári bűnmegelőzési tanácsokat adunk szülőknek, gyermekeknek 
egyaránt.  
 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 

 
 

AUGUSZTUS 30.: ELTŰNTEK VILÁGNAPJA 

Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben 
nyilvánította augusztus 30-át az Eltűntek Világnapjává. Az emléknap felhívja a 

figyelmet a külső és belső erőszak, fegyveres konfliktusok következtében 
eltűnt emberekre és az eltűntek családtagjainak szenvedésére. 

A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata elsősorban külföldön elveszett családtagok felkutatását 

vállalja, ha a rokonok között háborús összetűzés, vagy természeti katasztrófa miatt szakadt meg a 

kapcsolat. Bővebb információt a www.keresoszolgalat.hu oldalon találhatnak.  

Kivételes, humanitárius alapon segítenek megkeresni állami gondozásban felnőtt személyek szüleit, 

testvéreit, akik egyáltalán nem ismerik családtagjaik adatait. (Amikor a keresett személyt megtalálják, 

tájékoztatják arról, hogy ki keresi, és ha ő nem kívánja tartózkodási helyét felfedni, azt nem közlik a 

keresővel.) 

 

A Nemzetközi Vöröskereszt adatbázisához naponta több ezer kérés érkezik a világ különböző pontjairól; 

egy-egy keresés évekig is eltarthat. Legtöbbször háborúk, polgárháborúk, természeti katasztrófák 

feltehető áldozatai után érdeklődnek: a volt Jugoszlávia területén például csaknem 40 ezer embernek 

veszett nyoma az évtizedes fegyveres összetűzésekben, a legtöbbnek közülük Boszniában. 

 

Magyarországon is tesznek eltűnés miatt bejelentést, azonban 80-90 százalékuk néhány napon vagy 

héten belül előkerül. A határok nyitottá válásával sokan kalandvágyból, környezetük tájékoztatása nélkül 

hagyják el az országot, és a fiatalok pénz és jövedelem nélkül könnyen bűncselekmények áldozataivá 

válhatnak. 

(Forrás: https://www.mrsale.net/eltuntek-vilagnapja ) 

 

AUGUSZTUSI JELES NAPOK 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

https://www.keresoszolgalat.hu/
https://www.mrsale.net/eltuntek-vilagnapja
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A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, az Európai Áldozatvédő Fórum tagja. A Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság között 2012 júniusában került sor együttműködési megállapodás aláírására.  

Az együttműködés 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. 

A bűncselekmények elkerülésére, megakadályozására vonatkozó felvilágosító, bűnmegelőző 

tevékenység, illetve a bűncselekmények áldozatinak segítése érdekében a Főkapitányság illetékességi 

területén áldozatvédelmi iroda működik. 

          

Veszprémi Áldozatsegítő Iroda 
8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 2. 

Vitéz utcai bejárat, Megyei Rendőr Főkapitányság Épülete 
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök: 16-17 óráig 

Irodavezető: Trombitásné Hegyaljai Éva 
Telefon: 06/30/650-3810 

  

 

 Fokozottan figyeljen táskájára, pénztárcájára, ha nagy tömegeket vonzó helyeken 

(piacokon, szupermarketekben stb.) vásárol! 

 Vásárlást követően, az autóba pakolássorán 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! 

 

 

Á L D O Z A T S E G Í T É S 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! 
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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 
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Legfontosabb tanácsok szülőknek: 

 Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére hasznos elfoglaltságot! 
 Bíztassák nyári munkára, kézműves-, sport-, egyéb táborozásra! 
 Ismerje meg gyermeke új barátait, ismerőseit! 
 Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a kerékpáros közlekedés szabályait! 
 Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat veszélyeire! 
 

 

FONTOS tanácsok gyermekek részére 

 Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj! 
 Felhevült testtel, teli gyomorral, maradj inkább a vízparton! Különösen veszélyesek a 

bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. 
 Ne ugorj fejest ismeretlen medrű vízbe, vagy kisvizű medencébe!  
 Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és ne fogadj el tőle semmilyen 

ajándékot! 
 Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót! 

 

 

 
A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is, hogy megelőzzük áldozattá 

válásukat!  
Ha mégis áldozattá válnának, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 

112-es számon! 

 

 

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  

     Legfontosabb bűnmegelőzési tanácsaink  

a nyári időszakra gyermekeknek és szülőknek! 

 

 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

