
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

• A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya a tevékenysége szélesítése érdekében a Zala 
Megyei Polgárőr Szövetség, a Zala Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság, a Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Zala Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata közreműkö-
désével még 2011-ben létrehozta a „Bűnmegelőzési 
Kerekasztalt”. A résztvevők 2012-ben két alkalommal 
is találkoztak, hogy közös célokat és tevékenységeket 
keressenek, amelyek végrehajtásában partnerként 
együtt tudnak működni egy biztonságosabb jövő meg-
teremtése érdekében. 

• Az illetékességi területen működő egyéb szervekkel 
(gyámhivatalok, családsegítő szolgálatok) a tanév 
kezdetén az iskolai erőszak, illetve az oktatási intéz-
mények területén elkövetett bűncselekmények meg-
előzése érdekében a pedagógusoknak szerveztünk elő-
adássorozatot. 

• Iskolai előadások, 
bűnmegelőzési prog-
ramok (Ovi-Zsaru, 
D.A.D.A., Ellen-szer, 
Iskola rendőre, Szülők 
akadémiája, rendhagyó 
osztályfőnöki órák), 
vetélkedők (Egy hét 
gyermekink biztonságáért, Veszélyvágta, Tied a pá-
lya) alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk az ál-
dozatvédelemre. 

• A tanítási szünetekben a gyermekjóléti szolgálatokkal 
közösen hat bűnmegelőzési akciót szerveztünk Zalae-
gerszegen, melyek célja volt az itt élő veszélyeztetett 
és/vagy elhanyagolt kiskorúak veszélyeztetettségének 
megszüntetése volt.  

• Szintén a tanítási szünetekben feltérképeztük Zalae-
gerszeg város csoportképző helyeit, majd a Polgárőr-
ség bevonásával, heti rendszerességgel szerveztünk 
akciókat a közterületen csellengő gyermekek elköve-
tővé-, áldozattá válásának megelőzése érdekében.  

• A nyári hónapokban táborokban kiképzett diákok 
közreműködésével Keszthely, Vonyarcvashegy, Zala-
karos településeken több éve Bűnmegelőzési Irodát 
működtettünk. 

• A bűnmegelőzési és az áldozatvédelmi tevékenységen 
belül a nyári szünidőben ugyancsak kortárssegítők be-
vonásával, napi jelenlétet biztosítottunk Zalaegerszeg 
térségében, elsősorban az Aquacity és a Gébárti üdü-
lőközpont területén, valamint a városi fürdőhelyek 
parkolóiban a gépkocsi-feltörések megakadályozása 

érdekében. Hasonló tevékenységet folytattak kortárs 
segítőink a nagykanizsai és a lenti strandfürdőn és 
parkolóiban, valamint a Lenti Vásár területén. 

• Kortárssegítők közre-
működésével a gépjár-
műfeltörések, valamint 
az idős korosztály sé-
relmére elkövetett bűn-
cselekmények vissza-
szorítása érdekében a 
nagyobb áruházakban 
több alkalommal hívtuk fel az állampolgárok figyel-
mét a megelőzés lehetőségeire és számukra tájékozta-
tó lapokat adtunk át. Nagykanizsán a fiatalok közre-
működésével a trükkös és besurranásos lopások meg-
előzése érdekében minden lépcsőházba szórólapot he-
lyeztek ki. E figyelemfelhívó anyagot eljuttattuk a vi-
déki önkormányzatokhoz is. 

• Az elmúlt év április, szeptember, október, november 
és december hónapjaiban is szerveztünk az áldozattá 
válás elkerülését célzó akciókat, így szórólapokat osz-
tottunk szét, illetve plakátokat helyeztünk el a főbb 
bevásárlóközpontokban, lakótelepeken, temetők kör-
nyékén és a forgalmasabb üzletekben. 

• Nagykanizsán, a közös képviselőkön keresztül a lakó-
közösségekhez tudtunk hasznos ajánlásokat eljuttatni, 
hogy ne váljanak sértetté, áldozattá, illetve tájékozta-
tóinkban az aktuális bűnelkövetési módszerekről aduk 
át ismereteinket a lakosság felé. 

• Nagykanizsán, az idősek által sűrűn lakott városré-
szekben vagyonvédelmi plakátokat helyeztünk el, me-
lyek elsősorban a trükkös lopásokra és azok elhárítá-
sára hívták fel az idősek figyelmét. 

• Zalaegerszegen, a mobiltelefon feltöltő-kártya csalá-
sok megelőzése érdekében tájékoztató lapot készítet-
tünk, melyet szaküzletekhez, hírlapárusokhoz, vala-
mint benzinkutakhoz juttattunk el.  

• Figyelemfelhívó kiadványt juttattunk el a Zala Megyei 
Polgárőr Szövetség tagszervezeteinek.  

• A széles körű tájékoztatásban, a prevenciós tevékeny-
ségben a közterületen szolgálatot teljesítő és közvetle-
nül a potenciális áldozati körrel kapcsolatba kerülő ál-
lomány is részt vesz. 

• Részt vettünk a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 
éves jelzőrendszeri ülésein, ahol az intézmény vezetőit 
és a megjelenteket tájékoztattuk a Rendőrség család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi tevé-
kenységéről, valamint elektronikus tájékoztató anya-
got adtunk át részükre az idősek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzése érdekében. 

• Részt vettünk és előadásokat tartottunk idősek napi 
rendezvényeken. 
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• Közel 60 nyugdíjas klub 
mintegy 700 tagját 
mozgattuk meg (s néző-
ként, illetve a rendez-
vényt kísérő médián ke-
resztül még sokkal töb-
bet szólítottunk meg), 
amíg végigjártuk a me-
gye régióit és elérkeztünk a Hetvenkedő Hatvanasok 
nyugdíjasoknak szóló bűnmegelőzési vetélkedősoro-
zat döntőjéhez, melyet 2012. október 26-án tartottunk 
Zalaegerszegen. 

• A helyi rádiók és televíziók, valamint a községi újsá-
gok, ingyenes hirdetőújságok folyamatosan tesznek 
közzé az áldozattá válás megelőzése érdekében, vagy 
a már áldozattá váltak számára aktuális közleménye-
ket. Több sajtóorgánumban (pl.: Kanizsa Hetilap, Ka-
nizsa Rádió, Stúdió Rádió, Helikon Rádió, Lenti és 
vidéke, Lenti Televízió, stb…) is rendszeres megszó-
lalási lehetőséget kapunk. 

• Az ELBIR hírlevelekben az áldozattá válás elkerülése 
érdekében havonta a legaktuálisabb veszélyekre, az 
aktuálisan divatos, szezonális bűncselekmények elke-
rülésére hívtuk fel az állampolgárok figyelmét. Lakos-
sági és önkormányzati hírleveleink eljutottak a megye 
valamennyi települési önkormányzatához, oktatási hír-
leveleink a megye összes általános és középiskolájába, 
míg havi egyházi hírleveleink a megye római katoli-
kus, református, evangélikus, adventista, zsidó plébá-
niáihoz, hitközségeihez, illetve a Hit Gyülekezete 
Egyház zalai szervezeteihez. A címlistát tovább bőví-
tettük a Zala Megyei Kormányhivatallal, a „Bűnmeg-
előzési Kerekasztal” résztvevőivel, az idősügyi jelző-
rendszer tagjaival és a megyei nyugdíjas szervezetek-
kel.  

• Keszthely Város Önkor-
mányzata a Keszthelyi 
Rendőrkapitánysággal 
partnerségben 1,5 millió 
forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a  
Belügyminisztérium által 
kiírt pályázaton. A pályá-
zat tartalmi kialakításában a Zala MRFK Bűnmegelő-
zési Osztálya is segédkezett. A projekt címe: Bűn-
megelőzést segítő közösségi programok Keszthelyen. 
Ennek keretében konferenciára, több eladásra, vetél-
kedőkre, kisfilmforgatásra, táborra került sor, ahol kü-
lönböző korosztályokat szólítottunk meg. 

• Nagykanizsa MJV önkormányzata a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság közreműködésével sikeresen pá-
lyázott a fiatalokat célzó TÁMOP 5.2.5/B-10/2 „Mi a 
Pálya? - Jövőnk az Ifjúság” elnevezésű pályázaton, 
mely ez év októberétől indult. Ennek keretében 2012-
2013-ban pályázati forrásból tudjuk fedezni a kortár-
sak képzésére szolgáló táborunkat két éven keresztül. 

• A Lenti Művelődési Központ pályázatának (TÁMOP 
5.2.5.) tartalmi kialakításában segített a Lenti Rendőr-
kapitányság, amely nyert, így újabb, iskolán kívüli ta-
lálkozási lehetőségek is megnyílnak csellengő fiata-
lokkal a különböző programok által, többek között a 
Lenti Rendőrkapitányság ennek keretében tartotta meg 
első kortárs-segítő képző táborát. A kortárssegítők az-
tán a lenti fürdő, a vásár és egyéb programok alkalmá-
val segítették a bűnmegelőzési munkát. További közös 
pályázatfigyelést végeznek a Lenti és Vidéke Fejlesz-
tési Ügynökség Kht. munkatársaival. 

 

 
 

A bűncselekmények áldozatairól és az állami kárenyhítés-
ről szóló 2005. évi CXXXV. tv. értelmében a bűncselek-
mények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai szá-
mára az áldozatsegítő szolgálatok segítséget tudnak nyúj-
tani. Zala Megyében ezt a tevékenységet a Zala Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálata végzi (Zalaegerszeg, 
Mártírok útja 42.-44. – Munka-
ügyi Központ hátsó lépcsőháza, 
telefonszámuk: 92/549-103). 
A törvény nem csak a bűncse-
lekmények és a tulajdon elleni szabálysértések sértettjeit, 
hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik 
bizonyíthatóan az eset közvetlen következtében szenvedtek 
sérelmet. Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés 
(súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás 
(trauma, pszichés zavar), továbbá az a vagyoni kár, amely 
a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.  
A Főkapitányságon bűnmegelőzési területen dolgozó 
munkatársak, áldozatvédelmi referensek folyamatosan 
figyelemmel kísérik a hatóság tudomására jutott bűncse-
lekmények jellemzőit, vizsgálják az áldozati magatartáso-
kat. Kapcsolatban állnak a nyomozati, vizsgálati, elemző-
értékelő tevékenységet folytató rendőri egységek munka-
társaival. A bűncselekmények áldozatait a rendőrök tájé-
koztatják az áldozatsegítéssel kapcsolatos minden lehető-
ségről. Az állami kárenyhítésre jogosító bűncselekmények 
áldozatainak pedig a ZMRFK áldozatvédelmi referense  
tájékoztató levelet küld (2012-ben 103 alkalommal). 
A tárgyidőszakban a helyi, valamint a megyei referenseket 
összesen kb. 400-500 ügyfél kereste fel személyesen, vagy 
telefonon. Az állampolgárok egy része az Áldozatsegítő 
Szolgálat tevékenységéről, szolgáltatásairól, illetve elérhe-
tőségéről kért tájékoztatást. A kért információkat a hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően minden esetben meg-
kapták. Az Áldozatsegítő Szolgálat felé 388 ügyfélnek 
állítottak ki igazolást. Szükség esetén, illetve az azonnali 
intézkedést igénylő esetekben az ügyfelet az áldozatvé-
delmi referensek az előadóhoz közvetítették. 

 
Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság

 


