
Az unokája bajban 

van, pénzre van 

szüksége, 

odamegyünk a 

pénzért Önhöz! 

 

 

 

 

IDŐSEK FIGYELMÉBE: TRÜKKÖS LOPÁSOK 

MEGELŐZÉSE 
 

A leggyakoribb módszerek a következőek: 

 

1. Unoka módszer 
 

 

 

 

 

 

Megelőzés: 

 

 

Ha unokája, más hozzátartozója nevében idegenek pénzt kérnek Öntől, ne álljon szóba 

velük, pénzt ne adjon át nekik, hívja fel hozzátartozóját és jelezze a 112 rendőrségi 

segélyhívó számon! 

 

 

2. Valamelyik közmű szolgáltató leolvasójának adja ki 

magát az elkövető  
Megelőzés:  

Az óraleolvasók pénzt nem kezelnek, nem szednek be díjat, és nem hoznak 

visszatérítést, ne adjanak át pénzt, és nézzék meg az igazolványukat, ami 

csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes! 

 

 

3. Rossz minőségű termékekkel házalnak, rendkívül 

drágán adnak el dolgokat (pl. gyógyászati eszközöket, 

ágyneműt, háztartási eszközöket) 
 

Megelőzés:  

Ne vásároljon kétes eredetű terméket házalóktól, ne engedje be őket a 

lakásába! 

 

 

4. Vizet vagy más segítséget kérnek 

Megelőzés: 

Ne engedjen be idegent a lakásába! Érdemes biztonsági láncot 

felszereltetni a bejárati ajtóra, és azt használni, ha valakinek ajtót 

nyitunk, így nem tud bemenni a lakásba.  

 

 

 



FOLYTATÓDIK A HÁZHOZ MEGYÜNK 

PROGRAM 
 

 

 

 

Megyénkben is folytatódik az országos 

Házhoz megyünk program. 

Vagyonvédelmi, áldozatvédelmi, 

ifjúságvédelmi témákban tanácsadással 

várjuk az érdeklődőket a bűnmegelőzési 

sátornál havonta egyszer a megye 

különböző pontjain. 2017 márciusában a 

tatabányai újvárosi piacon vártuk az 

érdeklődőket. A további időpontokról és 

helyszínekről hírlevelünkkel és a 

megyei médiával adunk tájékoztatást. 

 

A BIKESAFE program keretében arra is 

van lehetőség, hogy a kerékpárokat a 

bűnmegelőzési munkatársak ingyen 

regisztrálják a www.bikesafe.hu weboldalon működő adatbázisba.  

 

A programhoz kapcsolódik egy játék is, 

melyet a www.karmegelozes.hu 

weboldalon lehet elérni. A program 

egyik együttműködő partnere az Aegon 

Magyarország meghirdeti az általános 

iskolás felső tagozatos osztályainak, a 

gyerekek biztonságtudatos erősítése 

jegyében az Együtt a biztonságért - 

Aegon online nyereményjátékot. 

A nyereményjáték időtartama:  2016. 

december 1 - 2017. április 11.  

A programban osztályközösségek 

számára tervezett tudásalapú verseny 

kerül kiírásra a biztosítás és kármegelőzés 

témában. 

 

 

 

 

 

http://www.bikesafe.hu/
http://www.karmegelozes.hu/


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet 

              

ROMA „KI MIT TUD?”  
címmel 

 

Keressük azokat a vállalkozó 

szellemű – elsősorban roma 

származású, gyökerű – 

gyerekeket, fiatalokat, akik 

valamely művészeti ágban 

jeleskednek, jól énekelnek, 

táncolnak, zenélnek, szépen 

mondanak verset, prózát vagy 

bármely területen 

érdeklődésre számot tartó 

produkció bemutatására 

képesek. 

 

A versenyen nevezési díj nincs, kategóriánként az első 3 helyezett értékes 

tárgyjutalmakat (pl.: egész napos kirándulás, kalandparki belépő) nyernek. A 

megyei forduló továbbjutói az országos versenyen mutathatják meg 

produkciójukat.  

 

A pályázatra 8-18 év közötti roma fiatalok (egyéni vagy csoport) jelentkezését 

várjuk, az alábbi kategóriákban: 

1. TÁNC 

2. VERS ÉS PRÓZA 

3. ÉNEK ÉS HANGSZERES ZENE 

4. EGYÉB 

 

 

A nevezési adatlap(ok) beküldésének határideje: 2016. április 20., 

 a kho@komarom.police.hu e-mail címre;  

vagy a helyi rendőrkapitányság kisebbségi összekötője; 

vagy az iskolarendőr részére történő átadással. 

 

A rendezvény várható időpontja: 2017. május második fele, helyszínéről külön 

értesítést küldünk.  

 

 

További információk: 34/517-777 telefonszámon kérhetők a Közrendvédelmi és 

Határrendészeti Osztályon, a 21-59-es melléken. 

mailto:bunmeg@komarom.police.hu


   A D A T L A P    
 

 

 

 

 

NÉV/CSOPORT MEGNEVEZÉSE:……………………………………………….. 

 

 

ÉLETKOR /CSOPORT ESETÉN -TÓL –IG MEGJELÖLÉSSEL: 

……………ÉV 

 

 

TELEPÜLÉS:……………………………………………………………………

….. 

 

 

VÁLASZTOTT 

KATEGÓRIA:………………..…………………………………… 

 

 

KISKORÚ NEVEZŐ ESETÉN SZÜLŐ, GONDVISELŐ NEVE, CSOPORT 

ESETÉN A KÉPVISELŐ, FELKÉSZÍTŐ NEVE: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

SAJÁT /SZÜLŐ, GONDVISELŐ/KÉPVISELŐ E-MAIL CÍME:  

 

…….…………………………………………………………………………………. 

 

 

HA NINCS E-MAIL CÍM, AKKOR POSTAI LEVÉLCÍM: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

TELEFONSZÁM:…………………………………..………………………………. 
 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály                      


