
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember mindennapjaira ősidőktől fogva a legnagyobb hatást a Földnek a Nap körüli 

pályáján történő haladása gyakorolta. Ennek függvényében változtak az évszakok, 

melyek tágították vagy szűkítették a cselekvés lehetőségeit, és alapvetően meghatározták 

az elvégzendő feladatokat. Az időközben végbement technikai fejlődés lehetővé tette, 

hogy bizonyos fokig függetlenedjünk a külső körülményektől. Ma egy gyári munkás 

vagy egy irodai dolgozó munkája ugyanaz lehet júliusban, mint januárban. Vannak az 

életnek azonban olyan területei, melyek fölött továbbra sem tudjuk átvenni az 

irányítást, a kozmoszban lezajló fizikai folyamatok uralkodnak felettünk. A téli 

napfordulóhoz közeledve egyre korábban nyugszik le a Nap, mely kedvező feltételeket 

teremt a lakásbetörésekhez. Ezzel foglalkozik hírlevelünk első része.  
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Az idei őszre talán évtizedek múltán is emlékezni fogunk, annyira kellemes volt, de most 

már a végét járja. Lassan „beszökik a tél” a Kárpát-medencébe, ami majd alapvetően 

megváltoztatja a közlekedési feltételeket. Természetesen negatív irányban. Ezzel 

kapcsolatos gondolatokat osztunk meg hírlevelünk második részében. 

 

 

  

 

 

 

Az elmúlt években visszatérően fordultak elő Veszprémben a késődélutáni, koraesti 

órákban elkövetett lakásbetörések. Ezek eloszlása nem volt egyenletes, hanem a késő 

őszi, téli hónapokra koncentrálódtak, amikor korán sötétedett, de még a sértettek nem 

érkeztek haza munkából, vagy már újra elmentek otthonról (edzőterembe, látogatóba, 

vásárolni stb.). Ezekkel a bűncselekményekkel elsősorban a családi házas, sorházas 

övezetben élőket támadták az elkövetők kihasználva azt, hogy a sötétség leple alatt 

feltűnés nélkül tudnak a kiszemelt ingatlanba az ablakon vagy az erkélyajtón át 

behatolni. A karácsonyt megelőző bevásárlási időszak különösen kedvezett a 

lakásbetörőknek, mivel a tulajdonosok nagyobb eséllyel voltak ebben az időszakban 

távol. 

 

A lakásbetörések a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét 

legérzékenyebben érintő 

bűncselekmények, mivel az 

elszenvedett anyagi káron túl 

jelentős pszichés sérülést is 

okoznak az érintetteknek. Az 

elkövető ugyanis a sértett 

legintimebb szférájába hatol be, 

végez ott kutatást és tulajdonít 

el gyakran olyan értékeket is, 

melyek eszmei jelentőséggel 

bírnak (pl. családi ékszerek), 

így lényegében pótolhatatlanok. 

 

Minderre figyelemmel indult el 2015-ben a Veszprémi Rendőrkapitányságon a 

„Biztonságos otthon” elnevezésű bűnmegelőzési program, melynek célja a 

lakásbetörések visszaszorítása. A több éven át tartó jó értelemben agresszív nyomozói 

tevékenység 2017-ben országos, sőt nemzetközi jelentőségű szakmai sikereket hozott, 

amelyek fordulópontot jelentettek a kapitányság és a bűnözők párharcában. A 2018 első 

félévében kialakult bűnügyi helyzetet nem szakmai, hanem köznyelvi terminológiával 

idilli állapotként jellemezhettük, a kapitányság illetékességi területén mindösszesen öt 

bűncselekmény vált ismertté és ebből is csak két lakásbetörés helyszíne volt a 

megyeszékhely. E kedvező helyzet azonban változni látszik. 2018 októberében már 

három lakásbetörés vált ismertté Veszprémben. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évben 

eljárás alá vont és letartóztatásban lévő elkövetők helyét fokozatosan átveszik mások. Ez 

új kihívás elé állítja egyrészt a kapitányságot, másrészt a lakosságot. 

 

1. Vagyonvédelmi kiállítás a rendőrségen 
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Amíg a veszprémi nyomozók feladata a még ismeretlen elkövetők felderítése és 

büntetőeljárás alá vonása, addig a városban lakástulajdonnal rendelkezők az áldozattá 

válásuk esélyét csökkentő intézkedések megtételével állhatják útját a bűnözésnek. 

 

Ez utóbbihoz az első lépés az ingatlan 

vagyonvédelmi helyzetének a felmérése. Míg egy 

emeleti társasházi lakás esetében elegendő a bejárati 

ajtót górcső alá venni, addig egy családi ház 

tekintetében az erkély-, teraszajtó, valamint az 

ablakok is felülvizsgálatra szorulnak, hiszen 

valamennyi nyílászáró potenciális behatolási 

lehetőséget jelent az elkövető számára. A betörőkkel 

szembeni védekezés keretében az ajtók, ablakok, 

zárbetétek korszerűbbre cserélhetők vagy a 

meglévők különféle kiegészítőkkel (pl. ablakzár, 

ablak kifeszítés gátló) biztonságosabbá tehetők. A 

legkézenfekvőbb mechanikai eszközök mellett 

rendelkezésre állnak elektronikai termékek (pl. 

kamerák, mozgásérzékelők, üvegtörés érzékelők) is. 

Ez utóbbiak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha 

az ingatlan tulajdonosa havidíjas szerződést köt az 

adott településen távfelügyeleti rendszert működtető 

egyik vagyonvédelmi vállalkozással. A bejárati ajtó 

fölé szerelt mozgásérzékelős fényvető vagy LED 

reflektor szintén jó szolgálatot tehet. 

 

 

 

Van a termékeknek egy játékosabb csoportja is, 

amelyek a betörő megtévesztését szolgálják pl. 

álkamera vagy az az időkapcsoló óra, amelynek 

funkciói tartalmazzák a szabálytalan időközönkénti 

ki- és bekapcsolást is, így beltéri lámpával, tv 

készülékkel stb. párosítva azt a benyomást kelti, hogy 

a lakástulajdonos otthon tartózkodik.  

 

A garázsról, melléképületekről sem szabad 

megfeledkezni. Ezekből akár autót, értékes 

kerékpárokat, kézi szerszámgépeket is viszonylag 

könnyen megszerezhetnek a behatolók, mivel e 

helyiségek biztonságát gyakran elhanyagolják az 

háztulajdonosok. Könnyelműség az is, ha az ingatlan 

területén leállított gépkocsiban benne hagyják a 

forgalmi engedélyt, indító kulcsot.  

 

Ha a betörést nem sikerült megakadályozni az 

ügyében induló nyomozástól várhatja a sértett az 

elkövető személyének felderítését, eltulajdonított 

javai felkutatását és lefoglalását. A büntetőeljárás 

sikeréhez ő maga is hozzájárulhat.  
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Előzetesen azzal, ha félteni való értékeiről nyilvántartást fektet fel, melyhez 

fotódokumentációt is mellékel. Különösen hasznos ez ékszerek, műtárgyak, régiségek, 

műszaki cikkek esetében. Utólag pedig azzal, ha a bűncselekmény felfedezését követően 

haladéktalanul értesíti a rendőrséget és helyszínre érkezésükig nem megy be az 

ingatlanba, nem változtatja meg a helyszínt, nem semmisít meg nyomokat. 

 

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület 2016-ban a Belügyminisztérium és a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt pályázatán sikerrel vett részt, melynek 

eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság, mint a 

pályázatban együttműködő 2017-ben vagyonvédelmi centrumot alakíthasson ki abból a 

célból, hogy segítse az ingatlantulajdonosokat a tájékozódásban az otthonaik védelmét 

fokozó beruházások megtervezésében. 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. január 1-jén komplex bűnmegelőzési 

projektet indított „FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” címmel, amelyet a 

Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósít meg. 

Ebből a forrásból egy mobil vagyonvédelmi szettet is sikerült beszereznie, mely a 

nyílászárók védelmét szolgáló legkorszerűbb eszközökből lett összeállítva.  

 

 
 

A főkapitányság és a kapitányság közösen, műszaki arzenáljaikat egyesítve a rendőrség 

épületének (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) aulájában hozott létre egy gazdag 

vagyonvédelmi kiállítást, mely 2018. november 22-től december 13-ig minden hétfőn és 

csütörtökön 13.30 órától 15.30 óráig lesz megtekinthető előzetes bejelentkezés nélkül. 

Előzetes bejelentkezéssel az orsosk@veszprem.police.hu e-mail címen ettől eltérő 

időpontban is látogatható. A megelőzési előadók bemutatják a kiállított eszközöket, 

válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Igény esetén az érintett lakását is felkeresik, és a 

tervezett beruházás helyszínén adnak részére felvilágosítást. 

 

 

 

 

mailto:orsosk@veszprem.police.hu
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A cím ezúttal kettős jelentésű. Egyrészt arra utal, hogy előbb-utóbb helyre kell állnia a 

világ rendjének, nem remélhetjük, hogy a langyos idő örökké tart majd. Elő kell 

vennünk a télikabátot, a téli cipőt, autósok esetében tovább már nem odázható a nyári 

gumi lecserélése és minden olyan tartozéknak a járműben történő elhelyezése, melyre a 

hideg hónapokban szükségünk lehet. 

 

A cím második jelentésével egy 

első olvasatra talán meghökkentő 

tényre szeretnénk felhívni a 

figyelmet. A romló közlekedési 

körülmények esetenként 

javítanak a baleseti statisztikán! 

Amikor a KRESZ előírásait, a 

közlekedésbiztonsággal foglalkozó 

szakemberek jó szándékú 

ajánlásait a járművezetők sorra 

figyelmen kívül hagyják, akkor 

előfordul, hogy a téli időjárás ridegsége, az elemek támadása mégis csak alázatra tanít, 

és a sofőrök – mintegy varázsütésre – óvatosabbnak lesznek. Nyilvánvaló, hogy az április 

végétől november közepéig tartó időjárás minden tekintetben kényeztetett minket, 

akkor is, amikor autóba ültünk. Nem igen panaszkodhattunk eddig reggeli fagyokra, 

ködre, kiadós esőzésekre stb. Ennek ellenére a baleseti adatok romlottak a Veszprémi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén. 

 

Baleseti adatok 2018. I-X. hó 

 

Terület 2017.01.01-10.30. 2018.01.01-10.30. Eltérés: +/- Eltérés: % 

M
e
g
o

sz
lá

s 

Halálos 2 4 2 100 % 

Súlyos 38 40 2 5 % 

Könnyű 93 105 12 13 % 

Összesen 133 149 16 12 % 

S
é
r
ü

lt
e
k

 s
zá

m
a

 

Elhunyt 2 4 2 100 % 

Súlyosan sérült 42 51 9 21 % 

Könnyen sérült 148 160 12 8 % 

Összesen 192 215 23 11 % 

 Ittas okozó 5 9 4 80 % 

 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy 2018. év I-X. hónapjában a Veszprémi 

Rendőrkapitányság területén az ismertté vált személyi sérüléses balesetek száma 16-tal 

volt több, mint az előző év azonos időszakában (12 %-os növekedés), a sérültek számát 

tekintve a növekedés 11 %-os (192-ről 215-re). 

2. Várjuk a rossz időt? 
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2018. I-X. hónapjában 4 halálos közúti közlekedési baleset, 40 súlyos sérüléssel és 105 

könnyű sérüléssel járó baleset történt. A balesetek során 4 személy elhunyt, 51 fő 

szenvedett súlyos, míg 160 fő könnyű sérülést. 

 

2017. január 1-jétől október 31-ig 5 ittas személy okozott sérüléssel járó balesetet, míg 

2018. azonos időszakában 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

Külön említést érdemel, hogy 2018. 43. hetében, azaz a 2018. október 22-től 28-ig 

terjedő időszakban a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 9 

személyi sérüléses közlekedési baleset történt (1 halálos kimenetelű, 3 súlyos 

sérüléssel, míg 5 könnyű sérüléssel járó), melyben összesen 19 fő sérült meg. A 

balesetek kétharmadának hátterében a gyorshajtás állt. Ezt méltán nevezhetjük 

fekete hétnek. Volt azonban egy fekete nap is 2018. november 14-e, amikor 

Veszprém belterületén két balesetben összesen három főt ütöttek el kijelölt gyalogos-

átkelőhelyeken. Mindhárom személy sérülése súlyos.               

mailto:ipsitsc@veszprem.police.hu

