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Jeles napok:  

 
Március 1. a nukleáris fegyverek elleni világnap 

Március 8. nemzetközi nőnap 
Március 21. a faji megkülönböztetés  világnapja 

Március-virágvasárnap ifjúsági világnap 

Kedves hölgy olvasóinknak boldog nőnapot kívánunk!  

 

Márciusi hírlevelünkben több, szabadon felhasználható plakátot is közzé teszünk állatvéde-

lemmel, vagyonvédelemmel kapcsolatban. Amennyiben módjuk és lehetőségük van rá, kér-

jük használják fel, esetenként helyezzék ki jól látható módon ezeket.  Az állatok védelme és 

az ifjúságvédelem kiemelten fontos feladata a bűnmegelőzési szakterületnek. Ők azok, akik 

csak ránk, felnőttekre  számíthatnak gondjaikban.  Törődjünk velük! Még van néhány kiadó 

helyünk a Rajzolj Katával!- csapatépítő, kreatív ifjúságvédelmi programunkra, amely jelenleg 

a tavaszi szünet első napját érinti, akrillal fogunk festeni. 

 

Pályázatot hirdettünk február 22-én az áldozatok világnapján a 12-18 éves korosztály számá-

ra, melynek témája az áldozat és vagyonvédelem. Május 15-ig várjuk a digitálisan alkotott 

plakátterveket a kiírás alapján. Reményeink szerint a jutalom mellett a kiválasztott pálya-

munkák közterületen is láthatók lesznek. 

 

Beérkeztek a nyugdíjas kluboktól az online térben zajló vetélkedő februári fordulójának anya-

gai. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a helyes megoldásokat hírlevelünkben megtalálják. 

Ne feledjék a márciusi fordulót is határidőre eljuttatni nekünk. 

 

A tavasz beköszöntével előkerülnek a bringák, amelyek rendőrségi regisztrációjához kívánunk 

segítséget nyújtani.   

Jó olvasást, és békés mindennapokat!  

ELBIR  

/ELEKTORNIKUS LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL/ 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztály 
Bűnmegelőzési Alosztály 



  



 

 



 

 

 

  PÁLYÁZAT 
12-18 éves korosztály 

Téma: Vagyonvédelem 

Készítsetek egyénileg plakátokat, plakátterveket a fenti témában digitális 

technikát használva, saját ötletekkel, saját fotókat, rajzokat felhasználva. 

Ügyeljetek a jogtiszta alkotások készítésére! 

 A digitális formában elkészült pályaműveket bunmeg@komarom.police.hu e-mail címre 

kérjük beküldeni 2022. május 15-ig. A pályázatra beküldött alkotások elküldésekor a 

neveteket, az életkorotokat, szülő/ törvényes képviselőtök nevét és telefonszámát, az 

Iskolátok nevét valamint címét is írjátok meg, valamint egy jeligét, amelyet a plakáttervetek 

jobb sarkán tűntessetek fel. A beküldött pályaművek közül az a három alkotás kerül díjazásra, 

amelyeket a független zsűri kiválaszt. Ők 10-10 000 értékű ajándékutalványban részesülnek.  

Téma: Vagyonvédelem, vagyonbiztonság. /gépjármű feltörések, lakásbetörések, trükkös 

tolvajok, csalók stb./ 

Technika: nagy felbontású digitális alkotások - plakáttervek 

Határidő: 2022. 05. 15. 

Beküldés: bunmeg@komarom.police.hu 

Pályázat kiírója: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály 

Bűnmegelőzési AlosztályPróbáljátok a pályaműveket úgy elkészíteni digitális eszközökön, hogy 

azok akár 118,5 x175 cm méretre is nagyíthatók legyenek.  

A helyezetteket e-mailben értesítjük a nyereményük átvételének módjáról, időpontjáról. 

A beküldés határideje: 2022. 05. 15. éjfél  

A pályamű beküldésével a beküldő és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

(székhelye: 2800 Tatabánya, Komáromi út 2.) Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály szervezésében megvalósuló pályázat során elkészült 

alkotásról/alkotásokról a program dokumentálása, népszerűsítése érdekében a szervező, valamint helyi vagy országos médiumok képviselői 

fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek. A program során készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételt a szervező a rendőrség 

honlapján, közösségi oldalán, illetve a rendőrség által szerkesztett egyéb kiadványokban, sajtóközleményekben, Forrásrádióban a program 

kapcsán közzé tegye, valamint a felvételt a rendezvényről tudósítást készítő helyi vagy országos médium rendelkezésére bocsássa. A program 

során a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a programban résztvevő gyermek nevét, születési idejét, lakcímét, telefonszámát 

és e-mail címét 15 évig kezeli és tárolja, azt követően törli.  A fenti adatokat a képző és után képző szervezeteknek átadhatja. A felvétel 

nyilvánosságra hozásához a szülő vagy gondviselő további hozzájárulása nem szükséges. A szülő vagy gondviselő a felvétel jogszerű 

felhasználásáért díjazásra nem jogosult. A szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan harmadik 

személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a szervező harmadik személy részére nem adott engedélyt.   A szülő vagy gondviselő 

kijelenti, hogy szükség esetén a gyermek nevének nyilvános közléséhez a felvétel(ek) közlése és alkalmazása során hozzájárul. A Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az 

érintett személy hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) alpontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett jogosult arra, 

hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Jó munkát kívánunk! 



NEHEZÍTSE MEG A BETÖRŐK DOLGÁT! 

 

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a főként fölszinti lakásokat érintő betörések. Jellem-

zően ablakbetörés módszerével jutottak az elkövetők a kiszemelt lakásokba. Nem tudunk 

minden bűncselekményt megelőzni, de tehetünk azért, hogy ne váljunk áldozattá. 

 

 Tippek lakásbetörések megelőzéséhez 

 

A bejárat a lakás legkritikusabb pontja. Érdemes több ponton záródó biztonsági bejárati ajtókat 

berakatni. A rossz minőségű ajtózár megkönnyíti a betörő dolgát. 

Ha teheti, a mechanikai védelem mellé kérje a vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését 

(riasztó, távfelügyelet) is! 

Földszinti lakások esetén szereltessen fel az ajtóra, ablakokra biztonsági rácsot! 

Azokat a nyílászárókat, amelyekre nincsen rálátásunk, akkor is tartsuk zárva, amikor otthon tar-

tózkodunk! 

Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű, de nem mindennap 

használatos ékszereket! Otthon tartott értékeit érdemes falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített 

széfben tárolni. A betörők leginkább a készpénzt és az ékszereket keresik. 

Vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, fényképeket! 

Legyen jóban a szomszédjaival, kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház/lakás és a környék biz-

tonságára! 

Ha valami elromlott, igyekezzünk referenciával rendelkező szakembert keresni, vagy ismerős 

szerelőkkel dolgoztassunk! 

 

 

 





Bűnmegelőzési tanácsok gépjármű feltörések ellen 
 

Nagyot téved az a tulajdonos aki úgy gondolja, hogy ha az első ülés mögé teszi, vagy le-
takarja értékeit, akkor azok már biztonságban vannak, mert a tolvajok általában először 

ezeket a helyeket nézik meg. 

 
 Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz! 
 Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése 

után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon 
túl jelentős anyagi kárt is jelent. 

 Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsa a személygépkocsiban! Ezek 
megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget. 

 Ha a vásárlást követően az árucikkeket az autójában csak látható helyre tudta bepa-
kolni, ne hagyja azt őrizetlenül! 

 Mindig zárja be az autóját, még akkor is, ha csak rövid időre megy el! A gépjármű 
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges. 

 Mindig ellenőrizze, az ajtók zárt állapotát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gép-
kocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a 
központi zár nem jól funkcionál. 

 Használjon gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követő-
en helyezze élesített állapotba azt. 

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése 
érdekében, ne nyúljon semmihez és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon! 
 



BIKE SAFE: REGISZTRÁLD A BRINGÁD! 
NYAKUNKON A JÓ IDŐ, ELŐKERÜLNEK A BRINGÁK  

 
Miért érdemes regisztrálni a bringánkat? Magyarországon évente több mint 10 ezer kerékpár tűnik el. 
Az ellopott biciklit sokszor könnyebb megtalálni, mint a bringák tulajdonosait. A police.hu cikkei között 
rendszeresen találni olyan bejegyzéseket, amelyekben gazdátlan biciklik tulajdonosait keresik a rend-
őrök. A kétkerekű jogos tulajdonosa aztán vagy előkerül, vagy nem. Sajnos sokszor előfordul, hogy sen-
ki sem jelentkezik. Erre a helyzetre kínál megoldást a BIKESAFE program. A kerékpárok országos 
adatbázisába bárki regisztrálhatja a bringáját, amely ezáltal biztosan visszakerül a hozzá, ha ellopnák, 
és megtalálja a rendőrség. A BIKESAFE adatbázisához minden rendőri egység hozzáfér, így percek 
alatt azonosítható egy-egy lopott bicikli. Az adatbázis banki biztonsági szintű védelemmel tárolja az 
adatokat, azokat a rendőrség semmiféle célra nem adja ki, és nem használja fel. 

Feljelentés egy kattintással 
 

A BIKESAFE programban regisztrált biciklik eltűnése esetén a feljelentés is csak néhány kattintás. Re-
gisztrált kerékpárok esetében a nyomozást segítő fotók és a bringa adatai is rendelkezésre állnak már a 

rendszerben, ha pedig a kerékpár megkerül, a regisztrált adatok alapján könnyen azonosítható. 
 
 
Az ellopott kerékpárokon gyakran az interneten próbálnak túladni. Ha regisztrált kerékpárodat ellopják, 
és feljelentést tettél, a folyamatos internetes figyelőszolgálat révén, a rendőrség értesül róla, ha biciklid 
felbukkan egy hirdetésben. A weboldalon természetesen nyilvántartást is vezetnek az ellopott kerékpá-
rokról. A BIKESAFE program országos indulását az NBT 10 millió forinttal támogatta. A pénz a honlap 
és a nyilvántartási rendszer üzemeltetését biztosítja, illetve a megyei rendőr-főkapitányságok 250 ezer 
forintos induló csomagját is fedezi. A tervek szerint országosan közel 300 kerékpárboltot is bevonnak a 
programba, hiszen a legegyszerűbb már a vásárlás helyén regisztrálni a kerékpárokat. (NBT) 
A KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály lehetőséget kíván adni az Iskoláknak, nyugdíjas szerveze-
teknek arra, hogy egy-egy előre megbeszélt napon - a szolgálati feladatokat szem előtt tartva – szervezett körülmé-
nyek között kerékpár regisztrációt tartson. Az általunk végrehajtott regisztráció ingyenes, további információért és 
időpont egyeztetésért jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: bunmeg@komarom.police.hu 

 

http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/felhivasok/kerekpart-loptak-de-elfogtak-oket
https://bikesafe.hu/reg/registration
https://bikesafe.hu/reg/registration
http://www.bunmegelozes.info/
mailto:bunmeg@komarom.police.hu


KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG, 112 segélyhívó 
IGAZ-HAMIS 

 
 

Megoldás 
 

 
 

 

 
 

Szabálysértésnek minősül, ha a segélyhívó számokon valótlan be-
jelentést teszünk 

I  

Az indokolatlan hívások nem történnek gyakran, ezért a rendszer 
működését nem akadájozzák 

 H 

A hívásfogadó központ kérdéseire érthetően és nyugodtan kell vá-
laszolni 

  
I 

  
  

Bűncselekmény, tűzeset, baleset stb. esetén kell hívni a segélyhívót   
I 
  

  
  

A 112-es szám ingyenesen hívható bármilyen készülékről I  

Ha nincs hálózat a mobilon, akkor nem tudjuk hívni a segélyhívót   
  

  
H 

UNIÓS szám a 112 I  

Tudakozó helyett NE hívjuk a segélyhívót I  

Balest vagy bűncselekmény észlelésekor kötelező a  tőlünk elvár-
ható segtségnyújtás 

  
I 

  
  

A 112 segélyhívóval bármelyik szerv / tűzoltó, mentő, rendőr/ érte-
síthető 

I  

Ahhoz, hogy elérjem a buszt, bármikor átrohanhatok az úttesten   H 

A gyalogosátkelőn bármikor átkelhetek villogó zöld jelzésnél is   H 

Kerékpározni egymás mellett is lehet   H 

A „behajtani tilos” tábla ellenére a kerékpáros nyugodtan behajt-
hat 

  H 

A kerékpárt fel kell szerelni hangjelző berendezéssel, amely bár-
milyen hangot adhat 

  H 

Gyalogosként a gyalogosoknak kijelölt utat, biciklisként a bicikli-
seknek kijelölt kerékpárutat kell elsődlegesen használni 

I   

Autóban történő közlekedéskor a biztonsági öv használata ajánlott   H 

Kerékpározáskor a bukósisak használata kötelező   H 

Tömegközlekedési eszközökön a kialakult vírushelyzet miatt a 
maszk használata kötelező 

I   

Gépjárművet vezetni ittas vagy egyéb szertől bódult állapotban 
tilos 

I   



 

Segélyhívó szám: 112 

Készítette: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 

Rajzolj Katával!  
 

ifjúságvédelmi kreatív program – tavaszi szünetben 
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály oktatója által szervezett egy napos 

élményfestés, és ifjúsági-klub nap, 10-18 éves korosztály részére. 
 

A klub nap a rendőrség a KEMRFK Tatai Üdülési és Oktatási Központjában kerül megtartásra az 
alábbi időpontban: 

2022. április 14.            09:00-16:00 színes akril nap 
 
Eszközök, díjak: 
A program ingyenes, a technikai eszközöket a Bűnmegelőzési Alosztály állja, tehát a rajzolás-
hoz a gyerekeknek nem kell semmit hozniuk. 
 
Kijutás a program helyszínére: 
A program időpontjában a gyerekek kijuttatását a tatai Megyei Rendőrségi Kiképző és Üdülő köz-
pontba, a Rendőr-főkapitányság végzi.  Minden reggel a Főkapitányság sorompós kapujánál fogunk 
gyülekezni reggel 8:30-kor, innen hozzuk be őket az udvarunkra, és innen fogunk együtt indulni 
a helyszínre. Visszaérkezés 16:00, a sorompós kapuhoz. Itt vehetők át a gyerekek. 
Aki Tatáról érkezik vagy környékéről, találkozás reggel 09:00-kor a KEMRFK Üdülő és Oktató 
Központja előtt /Tata, Boglárka utca/. Ezek a gyerekek 15:30 –kor indulhatnak haza innen, egyéni-
leg 
 
Étkezés: 
Nincs étkeztetés a program során! Mindenki saját maga hozza a napi élelmét, reggelijét, ebédjét. 
Innivalót is mindenki hozzon magával, flakonban vagy kulacsban. 
Ruházat: 
Kényelmes ruházatban érkezzenek, legyen náluk olyan csere póló, amelyben egész nap festhetnek, 
rajzolhatnak a programban leírtak szerint. Ez a póló garantáltan koszos lesz a nap végére. 
A részt vevők maximális létszáma 10 fő, a regisztráció beérkezésének sorrendjében.  

 
Jelentkezni lehet: bunmeg@komarom.police.hu  

 

mailto:bunmeg@komarom.police.hu

