
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február havi hírlevelünkben részletesen bemutattuk az úgynevezett „unokázós” 

csalásokat, melyektől szeretnénk megóvni a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén élő időseket. Természetesen nem ez az egyetlen dolog, amitől az 

ezüstkorúaknak tartaniuk kell. Sőt, a klasszikusnak számító trükkös lopások és 

házalással elkövetett csalások mellett az áldozattá válás területén egyre 

meghatározóbbak azok a bűncselekmények, melyek nem a lakásába visszahúzódott, 

hanem az aktív életet élő nyugdíjasokat veszélyeztetik. Esetenként már elmosódik a 

határ az egyes korosztályok között, bankkártyás vagy telefonkártya feltöltős csalásnak 

lényegében életkortól függetlenül bárki sértettje lehet.  

 

Az idősek érdekében nem csak a 

bűnmegelőzés területén tehetünk 

sokat, ugyanilyen fontos, hogy 

segítsük őket biztonságos 

közlekedésükben azokon az 

utakon, melyeknek évről-évre 

egyre nagyobb a terhelése, egyre 

több az inger, amire figyelni kell. 

A potenciális veszélyek köre ezzel 

még korántsem teljes, az elmúlt 

két évben visszatérően 

foglalkoztunk a Bakony erdeiben 

történt eltévedésekkel, segítségre 

szoruló személyek kimentésével, akik között nyugdíjasok is voltak. Mindezek a 

körülmények indokolták, hogy idős kortárssegítőink részére egy átfogó képzést 

szervezzünk. Hírlevelünk első részében ennek a rendezvénynek a programjáról 

számolunk be. 
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A személyi sérüléses közlekedési balesetek tekintetében az elmúlt évben romlottak a 

statisztikai adatok és a 2019-es év sem indult bíztatóan. Egyes szabályszegések 

visszatérően jelentkeznek. Hírlevelünk második részében a követési távolság be nem 

tartása mögött álló jelenségekkel, a vezető figyelme elterelésének legjellemzőbb okaival 

foglalkozunk. 

 

 

 

 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2011-ben indította el idős kortárssegítő 

programját, melyhez akkor szép számban csatlakoztak a Veszprém megyei nyugdíjas 

szervezetek vezetői és tagjai, valamint más lelkes civilek. A megyei szinten regisztrált 

kortárssegítők zöme Veszprém városából, illetőleg a Veszprémi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén lévő településekről került ki és ezek az arányok az azóta eltelt 

nyolc év alatt sem változtak. Az idős kortárssegítő program kezdete óta számos képzést 

szervezett a főkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Idén először kaptak lehetőséget a 

városi rendőrkapitányságok, hogy idős kortárssegítőik képzését maguk szervezzék meg. 

Veszprémben erre 2019. március 27-én került sor. 

 

A számítógép és az okostelefon 

használata ma már a nyugdíjasoktól 

sem idegen, sőt a „szupernagyik” 

közül sokan közösségi oldalakon is 

regisztrálnak. Erre figyelemmel a 

rendezvény első előadója Csótár 

Klaudia r. hadnagy, a Veszprémi 

Rendőrkapitányság nyomozója volt, 

aki a 21. század bűncselekményeit az 

idős korosztály veszélyeztetettségét és 

a bűncselekmények megelőzésének 

lehetőségeit mutatta be. 

 

 

A modern világnak velejárója a 

helyváltoztatási kényszer is. Ahhoz, 

hogy teljes értékű életet élhessünk, 

közlekednünk kell. Autóval, 

tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy 

gyalogosan, de valamelyiket 

választanunk kell. Mindegyiknek 

megvannak a maga veszélyei. Idős 

korban ezek a veszélyek 

fokozódhatnak, ezért fontos, hogy 

tudatos résztvevői legyünk a 

közlekedésnek. Pintér József r. 

törzszászlós baleseti helyszínelő, a Veszprém Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkára 

„Napjaink közúti közlekedésének jellemzői, az idős ember, mint a közlekedés 

résztvevője” címmel tartotta meg a program második előadását, melyet két saját 

készítésű kisfilm bemutatásával illusztrált. 

1. Idős kortárssegítők képzése 
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Vannak embertársaink, akik a 

rendőrség ajánlásait egészségi 

állapotuk miatt már nem tudják 

megfogadni, nem tudnak azok 

szerint cselekedni, ezért 

valamilyen lazább vagy szorosabb 

felügyeletre szorulnak. Az ő 

biztonságukat kívülről, másoknak 

kell megteremteniük, azaz 

esetükben hangsúlyosabban 

vetődik fel a környezet felelőssége. 

Ez a támogató szociális közeg egy 

kistelepülésen – ahol mindenki 

ismer mindenkit – általában megvan, de hogyan működtethető mindez egy 

megyeszékhelyen, mint például Veszprém? Ebben segített a résztvevőknek Győri 

Piroska a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője „Az időskori demencia és az abból fakadó veszélyek. A család, a tágabb 

környezet, az intézmények – különös tekintettel a rendőrségre – lehetőségei a 

veszélyhelyzetek megelőzésére és megszüntetésére” című előadásának megtartásával. 

 

A szünetet követően Orsós Károly r. 

őrnagy a kapitányság megelőzési 

előadója és Fülöp Teréz bakonybéli 

lakos „Egészségügyi állapotfelmérésre 

hivatkozással elkövetett csalások a 

„vizsgálatra” behívott nyugdíjas 

szemszögéből” címmel tartottak 

tájékoztatót egy olyan ügyről, melyet 

eredményesen derítettek fel a 

veszprémi nyomozók és, amelynek 

gyanúsítottai a téma társelőadóját is 

meg akarták károsítani. Fülöp Teréz 

saját emlékeit felidézve számolt be a helyszínül szolgált lakás kialakításáról, a 

megtévesztés módjáról, illetőleg arról, hogy ő maga hogyan jött rá, hogy az elkövetők 

nem orvosok, és hogyan sikerült elkerülnie az áldozattá válást. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság az 

erdőjáró emberek személy- és 

vagyonbiztonságát óvó új programmal 

rukkolt elő 2016 nyarán 

„Biztonságban a Bakonyban” 

elnevezéssel. Az akkor még az 

útkeresés fázisában lévő projekt 

minden évben bővült egy új 

programelemmel. Tavaly az erdőben 

történő eltévedések megelőzése volt az 

a terület, amellyel szélesítette a 

kapitányság prevenciós repertoárját. 

Ebben a témában azonban nem a rendőrség a tudás kizárólagos birtokosa. Az ajánlások 

körét bárki bővítheti, aki rendszeresen és magabiztosan mozog az erdőben. 
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A kapitányság megelőzési előadója munkája során több olyan idős embert is megismert, 

akik figyelemre méltó természetjáró tapasztalatokkal rendelkeznek. Közülük kettőt – 

Lontai Antalné herendi lakost, aki szenvedélyes gombász és Káldi Géza ajkai 

kortárssegítőt, aki hatszoros kéktúra teljesítő – e rendezvényre is meghívta egy kötetlen 

beszélgetésre. 

 

A lopott kerékpárok felkutatását segíti 

a négy éve már országos szintű 

nyilvántartássá fejlesztett BikeSafe 

kerékpár-regisztrációs rendszer. 

Honlapján 900,- forint ellenében és egy 

internet kapcsolattal rendelkező 

számítógépen keresztül bárki 

nyilvántartásba vetetheti kedvenc 

kétkerekűjét. Ha a későbbiek során azt 

ellopják, akkor valamennyi lényeges 

adat – beleértve a gyári számot is – 

továbbá a jármű fotói azonnal 

rendelkezésre állnak a dologkörözés kibocsátására. A megelőzési előadó Völgyvári Ivett 

a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

tanulójának segítségével bemutatta a regisztráció menetét és elmondta, hogy ha a 

nyilvántartásba vételre a rendőrség bűnmegelőzési programja keretében kerül sor, 

akkor az ingyenes. Egyben felajánlotta a nyugdíjas klubok kerékpárral rendelkező 

tagjai részére a rendőrségi regisztráció lehetőségét. 

 

Az idős kortárssegítő program jövője 

csak új önkéntesek toborzásával 

biztosítható. Felkértük a résztvevőket, 

hogy bíztassák csatlakozásra erre 

alkalmasnak tűnő ismerőseiket és 

hozzák el őket legközelebbi 

rendezvényünkre, hogy bevonhassuk 

őket az idős kortárssegítők 

közösségébe. Jó példával elöl járva egy 

fiatal nyugdíjast is bemutattunk Izsó 

Valéria nyugállományú rendőrségi 

közalkalmazott személyében, aki 

vállalta, hogy a jövőben segíti az idős korosztály biztonsága érdekében tett 

erőfeszítéseket.  

 

 

 

 

 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. 10. és 11. hetében 

bekövetkezett egy-egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset oka ugyanaz volt: a 

követési távolság be nem tartása. A balesetet okozó járművezetők mindkét esetben a 

már előttük forgalmi okból álló gépkocsiknak ütköztek. 

 

2. Követési távolság 
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Az ilyen típusú balesetek gyakran figyelmetlenségből erednek, a vétkes sofőrök nem 

kísérik figyelemmel folyamatosan az előttük álló útszakasz forgalmát és mire 

feleszmélnek, addigra nem marad elég hely a megálláshoz. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósága honlapján közzétette egy 

vezetés közbeni figyelemeltereléssel foglalkozó amerikai kutatás eredményeit és annak 

ajánlásait. Ez utóbbiakat érdemes mindenkinek megszívlelni, mivel a napi rutinjainkba 

sokszor veszélyes megoldások is rögzülnek. 

 

 Ne nyomkodja! 

 

Indulás előtt állítsa be az ülést, a fűtést vagy a hűtést, a rádiót és egyéb rendszereket! 

Legyen tisztában azzal, mi hogyan működik, így ha valamit állítani kell menet közben, 

kevésbé fogja elvonni a figyelmét! Legyenek előre beállított rádióállomásai, vagy kérje 

meg az utasát, hogy ő foglalkozzon ezzel. 

 

 
 

 Álljon meg, ha enni vagy inni szeretne! 

 

Bár vannak drive-in éttermek, ahol ki sem kell szállnia az autóból, és fizetés után akár a 

zacskóból is falatozgathat vezetés közben, de biztonságosabb, ha megáll enni. A 

kockázat csökkentése megéri az erre fordított időt. 

 

 Álljon félre egy biztonságos helyre, ha telefonálni, SMS-ezni vagy e-mailezni 

akar! 

 

A mobiltelefonok hasznos eszközök lehetnek, ha segítséget szeretnénk kérni, de a vezetés 

közbeni telefonálás elvonja a figyelmünket, és sok esetben a szemünket és a kezünket is 

lefoglalja. A legjobb, ha félreállunk, de ilyenkor ügyeljünk arra, hogy az úton a megállás 

is veszélyes lehet. Keressünk olyan helyet, ami távol van a forgalomtól! Tanuljuk meg jól 

a telefonunk kezelését, tehát ha vészhelyzet van, akkor legyünk képesek a segélyvonalat 

tárcsázni vezetés közben is! A legjobb, ha vezetés előtt kikapcsoljuk a mobilunkat, így 

nem esünk kísértésbe, hogy hívásokat fogadjunk útközben! 
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 Tervezzen előre! 

 

Indulás előtt legyünk tisztában az útiránnyal és a forgalmi helyzettel! Ha GPS-ünk van, 

írjuk be álló motornál a célállomást! Ha útközben kell módosítanunk rajta, húzódjunk 

félre egy biztonságos helyre! Ha van utasunk, kérjük meg őt a navigáció és a térkép 

kezelésére! 

 

 
 

 Ne akarjon vezetés közben még több feladatot megoldani! 

 

A vezetés épp elég komplikált dolog, ne akarjunk közben mással is foglalkozni. Ha az 

autó mozgásban van, ne használjuk a tükröket sminkelésre, fésülködésre! Ne akarjon 

írni vagy olvasni, miközben vezet! 

 

 Álljon félre, ha a gyerekek igénylik a figyelmét! 

 

Indulás előtt oldja meg a gyerek pelenkázását, etetését és csatolja be őket a 

gyerekülésbe! Ha szükséges, álljon félre egy biztonságos helyre. 

 

 

 

 
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 
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