
HÁZHOZ MEGYÜNK  
A  Rendőrség Házhoz megyünk programja keretében a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai várják 
az érdeklődőket a következő helyszíneken és időpontokban a mobil bűnmegelő-
zési centrummal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019. március 25. 11.00-14.00 óra között Oroszlányban a Penny Market par-

kolójában 
 2019. március 26-án 10.00 órától 13.00 óráig Dorogon a Penny Market par-

kolójában 
 2019. március 27-én 9.00 órától 13.00 óráig Tatabányán a Penny market par-

kolójában 
 2019. március 28-án 10.00 órától 13.00 óráig Tatán a Penny Market parkoló-

jában 
 
 

Kérdése van? Bűnmegelőzési tanácsadással várjuk! 
 
ÁLDOZATVÉDELEM  BIKESAFE kerékpár regisztráció 
 
  VAGYONVÉDELEM 
 
       AZ INTERNET VESZÉLYEI 
         
  DROGMEGELŐZÉS 
 
IDŐSEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉ-
NYEK MEGELŐZÉSE 

Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztály  

Bűnmegelőzési Alosztály 

Bűnmegelőzési hírlevél 

2019. március 



 
 

 

 

A Házhoz megyünk program részeként  megyei vagyonvédelmi családi vetélkedőt szervezünk. A 
legjobb csapat az országos versenyre is tovább jut. A győztesek értékes nyereményeket kapnak, de 
minden résztvevő kap ajándékot. A résztvevők számára ebédet, kávét, üdítőt biztosítunk.   

A megyei verseny időpontja: 2019. április 13., szombat 

Helyszíne: Komárom-Esztergom Megyei rendőr-főkapitányság üdülője, Tata, Boglárka u. 2. 

 

Program: 

9.30-10.00 regisztráció  

10.00-12.00 játékos vagyonvédelmi vetélkedő 

12.00 ebéd 

13.00 eredményhirdetés 
 
Jelentkezni lehet 2019. április 5-ig a jelentkezési  lap megküldésével. A jelentkezést a követke-
ző címekre várjuk:  

e-mail: bunmeg@komarom.police.hu 

levélcím: KEM Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály, 2800.Tatabánya, 
Komáromi u. 2.  

Telefon: 34/517-755 

A jelentkezés feltétele: 3 fős csapatokat várunk. A csapat összetétele:1 fő nagyszülő, 1 fő szülő, 
1 fő   5.-8. osztályos gyermek  

A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk, az első 10 csapat jelentkezését tudjuk elfogad-
ni. 

Felkészülés a vetélkedőre: E-mailben vagy postai úton rövid tájékoztatót küldünk, melynek segít-
ségével fel lehet készülni a versenyre. 

 

 

Várjuk a családok jelentkezését a versenyre! 

 

 

 

FELHÍVÁS  
HÁZHOZ MEGYÜNK  

MEGYEI CSALÁDI VETÉLKEDŐRE 



 
 
 
 
 

Jelentkezési lap 
a Házhoz megyünk családi vetélkedőre 

 
 
 
 
 

A csapat tagjai: 
 
Nagyszülő neve:………………………………………………………………………………………..... 
 
Szülő neve:………………………………………………………………………………………………. 
 
Gyermek neve:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A csapat elérhetősége: 
 
Kapcsolattartó neve:……………………………………………………………………………………. 
 
Telefonszáma:………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail címe:……………………………………………………………………………………………. 
 
Postai címe:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
……………………………….., 2016.    …………….  hónap……………..nap 
 
 
      
 
 
 
 
     …………………………………………………………… 
       kapcsolattartó aláírása 
 
 



 

KÉPZÉS RÉGI ÉS ÚJ IDŐS KORTÁRS SEGÍTŐKNEK 
 

 

 

 

 

 
 
Kik a kortárs segítők?              
Az idősek koruk és élethelyzetük miatt könnyebben  áldozattá válhatnak, ezért a rendőrségi áldozatvéde-
lem kiemelten foglalkozik azzal, hogy megelőzzük ezeket  a bűncselekményeket. 2010. óta lelkes önkéntes 
kortárs segítők vesznek részt a bűnmegelőzési munkában; a képzéseinken elsajátított tudás birtokában 
tanácsokat adnak kortársaiknak, és az általunk biztosított bűnmegelőzési szóróanyagot átadják.  
 
Kit várunk a szakmai napra? 
Idén is aktuális tudnivalókkal várjuk azokat, akik már évek óta kortárs 
segítőként tevékenykednek, és azokat a nyugdíjasokat, akik szeretnének 
részt venni ebben az önkéntes tevékenységben.  
 
Hol és mikor lesz a képzés? 
A szakmai nap helye: Komárom-Esztergom megyei Rendőr-
főkapitányság üdülője Tata, Boglárka utca 2. (a Tata-Tatabánya útvona-
lon közlekedő buszokkal is könnyen megközelíthető) 
ideje: 2019. április 30.  9.00 órától 14.00 óráig  
 
A szakmai nap témái: 

- Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemzői, a megelőzés lehetőségei 
- Az áldozatsegítés aktuális tudnivalói 
- Milyen vagyonvédelmi eszközök segítik az időseket? 
- Nagyik az interneten: mire kell figyelni a világhálón? 

 
A nap folyamán frissítőt, kávét, ebédet biztosítunk a résztvevőknek. 
 
Hol és meddig lehet jelentkezni? 
2019. április 26-ig  várjuk a jelentkezést a következő elérhetőségeken: 
 
postai cím: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály  
Bűnmegelőzési Alosztály, 2800. Tatabánya, Komáromi u.2. 
e-mail: bunmeg@komarom.police.hu 
telefon: 34/517-755 
A képzésen max. 50 fő tud részt venni, a létszámot a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.  
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