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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. október havi 
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben az „Egy hónap – egy téma” 
kampány keretében felhívjuk a figyelmet a mobileszközök 
biztonságára. Hírlevelünk további részében ismertetjük Veszprém 
megyében megvalósuló „Fókuszban a biztonság” projekt őszi 
programjait.   

 
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 
 

 

Az egy hónap – egy téma a biztonságos 

internethasználatért kampány keretében ezen 

hírlevelünkben a   mobileszközök biztonságáról 

lesz szó. A rendőrség kampányában minden 

hónapban más-más témát érintő, a biztonságos 

internethasználatot elősegítő információs anyag 

érhető el a honlapján, a www.police.hu-n.  

 

A mobileszközök (okostelefonok, táblagépek) 

jelentősen megkönnyítik mindennapjainkat. 

Mivel azonban nem csak otthon vagy 

munkahelyünkön használjuk, nagyobb a 

kockázata, hogy illetéktelen kezekbe kerülnek. 

 
Bizalmas és személyes adatokat tárolunk rajtuk, ezért elvesztésük vagy ellopásuk esetén az illetéktelen személyek 

hozzáférhetnek az eszközön tárolt üzenetekhez, fényképekhez, videókhoz, személyes és bankkártya adatokhoz, 

valamint a banki és közösségi oldalak bejelentkezési adataihoz. Az illetéktelen hozzáférésből adódó kockázatok 

elkerülése érdekében gondoskodjunk mobileszközeink megfelelő védelméről. 

 

KÉPERNYŐZÁR 

Ha az eszközünk illetéktelen személy kezébe kerül, megfelelő védelem hiányában bárki könnyen hozzáférhet 

adatainkhoz. Ennek megelőzésére a legegyszerűbb, ha alkalmazza az automatikus képernyőzárat, így ha nem 

használja az eszközt, az előre beállított idő után a képernyőzár automatikusan bekapcsol. A telefon feloldásához 

használja készüléke lehetőségei közül az Ön számára legmegfelelőbb megoldást: kódszám, jelszó, ujjlenyomat stb. 

Ajánlott bekapcsolni a PIN-kód kérését is. 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA AZ 

INTERNETBIZTONSÁGRÓL 

A MOBILESZKÖZÖK BIZTONSÁGÁRÓL 
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TÁVOLI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA 
A távoli felügyelet használata esetén – amennyiben az eszköz be van kapcsolva és csatlakozik az internethez – 

lehetőség van az eszköz helyének térképen történő megjelenítésére, illetve szükség esetén az eszközön tárolt 

felhasználói adatok és beállítások törlésére. Az ehhez szükséges applikáció az ismert alkalmazásboltokból 

letölthető.              

 

FRISSÍTÉSEK ÉS BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK 
Frissítse mobileszközei operációs rendszerét minél előbb az erre vonatkozó figyelmeztetést követően. Az 

alkalmazások esetében engedélyezze, hogy automatikusan frissítsék magukat. 

Ezek ugyanis olyan kritikus biztonsági réseket javíthatnak ki, amelyek hiányát a hackerek kihasználhatják 

rosszindulatú programok telepítésére, bizalmas adatok megszerzésére. 

Amennyiben éppen nem használja a wifit vagy bluetooth-t, érdemes kikapcsolni, ezzel is korlátozhatja az eszköz 

illetéktelen elérését.    

  

ADATOK BIZTONSÁGA 
A mobileszközökön tárolt adatokhoz nemcsak az eszköz megszerzésén keresztül lehet hozzájutni. Sok alkalmazás 

menti és szinkronizálja az adatokat (fájlokat, beállításokat, jelszavakat) valamilyen online tárhelyre (más néven 

felhőbe). Ez akár hasznos is lehet, hiszen az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az adatok nem vesznek el. 

Fontos azonban, hogy a szinkronizáció csak a tudtával és belegyezésével történjen. Ha nem tartja szükségesnek az 

adott alkalmazásban az adatok szinkronizálását, akkor azt tiltsa le. 

 

BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSOK 

A mobileszközökön futó alkalmazások – a részükre biztosított engedélyektől függően – hozzáférhetnek a 

személyes adatokhoz, fájlokhoz, fényképeket, videókat, hangfelvételt készíthetnek, ezeket továbbíthatják az 

alkalmazás készítőinek. 

 A mobilalkalmazásokat mindig hivatalos alkalmazás áruházból töltse le! Ellenőrizze, hogy az eredeti 

alkalmazásról van-e szó! A bűnözők ugyanis hasonló neveket használnak, hogy megtévesszék a felhasználókat. 

 Üzenetben kapott linkről ne töltsön le alkalmazásokat! 

 Letöltés előtt ellenőrizze az alkalmazás és a gyártó értékelését is. Szánjon rá időt és olvassa el a felhasználók 

véleményét. Válasszon olyan alkalmazást, amit többen töltöttek le és pozitív értékeléssel bír. 

 Ellenőrizze, hogy milyen engedélyeket kér az alkalmazás. Ha nem tartjuk szükségesnek, akkor ne töltse le. 

(Például: navigációs programoknak szükségük lehet hozzáférni a telefon helyzetéhez, de egy zenelejátszónak már 

nem). 

 

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT 

 A böngészőbe soha ne mentse el a felhasználói nevét, jelszavát. Használjon jelszókezelő alkalmazást! 

 A böngészőben megjelenő figyelemfelhívások (például: az eszköz fertőzött, töltsön le vírusírtót, az eszköz 

elavult, frissítse) célja, hogy valamilyen kártékony programot telepítsen az eszközre. Ilyen esetben ne töltsön le 

semmit, és zárja be a böngészőt! 
 
Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-
tema-a-biztonsagos-internethasznalatert-0 )  

 
 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a 

bűnmegelőzésre, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének 

erősítésére, az áldozatvédelemre, a lakosság, és a megyébe látogató 

hazai és külföldi turisták biztonságára.  Ennek érdekében komplex 

bűnmegelőzési projektet indított „FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” 

címmel, amelyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács 14.421.229,- Ft összegű támogatásával valósít meg 2018. 

január 01. és 2019. május 31. között.   

„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” PROJEKT 
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A projekt a fiatalokat, a településeken élő időseket, és a turistákat célozza meg. Célja, hogy csökkenjen a 

bűncselekmények és az áldozatok száma, növekedjen az önvédelmi képességet erősítő bűnmegelőzési ismeretek 

szintje, bővüljön a lakosság, kiemelten a 3-18 éves korosztály, az idősek, a turisták áldozatvédelmi, bűnmegelőzési 

ismerete, és a lakosság szubjektív biztonságérzete.  

 

Több bűnmegelőzési program is indul óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára, amelyek újszerű 

módon adnak át bűnmegelőzési ismereteket. Ezek közé tartozik az OVI-zsaru program, amely játékosan a 

legkisebbek biztonságát növeli előzetesen felkészített óvónők aktív bevonásával. A rendőrségi szakember indítja a 

programot, majd az óvónők, speciálisan a gyermekek számára készített rendőr- és gyermekfigurát mintázó bábok 

segítségével, az óvodai foglalkozások során játékosan átbeszélik a kicsikkel a veszélyes helyzeteket. Eközben a 

bűnmegelőzési szakember segítségével megtanítják nekik a legfontosabb, biztonságukat növelő bűn- és baleset-

megelőzési tanácsokat.   

 

Az általános iskolások számára indul az „Egy nap a biztonságért – egy nap az iskolában” komplex, interaktív 

biztonságra nevelő, egész tanítási napos általános iskolai program. Ebben a rendőrség mellett a katasztrófavédelem, 

a büntetés-végrehajtás, a NAV, a mentők, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a veszprémi Alkohol-Drogsegély 

Ambulancia, és a Népegészségügyi Főosztály szakemberei, a biztonságra nevelés szinte minden területén, a bűn- és 

baleset-megelőzéstől kezdve, a tűzmegelőzés, természetvédelem, mentálhigiéné témáin keresztül az 

elsősegélynyújtásig, és a vízből mentést is szemléltető kutyás bemutatón adnak át ismerteket, a forgószínpad 

szerűen tartott interaktív órákon. A nagyszabású programot, vetítések, technikai bemutató, rendőrségi kerékpáros 

foglalkozás és rajzpályázat is kiegészíti, ennek legszebb munkáit beadó alkotóit a tanév végén díjazásban is 

részesítik. 

 

Újszerű kezdeményezés a fiatalok körében is fokozott veszélyként jelentkező párkapcsolati erőszakról, és a 

biztonságos internethasználatról szóló „Álom vagy Rémálom” középiskolai kollégiumi program is. A program 

keretében a fiatalok a bűnmegelőzési szakemberek által tartott interaktív előadáson és beszélgetésen túl egy olyan 

eddig még nem alkalmazott, színházi szakember révén egy drámapedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozás 

részesei is lehetnek, amely során érzelmekre való ráhatással, a beleélést is lehetővé tevő módon sokkal 

hatékonyabban sajátíthatják el azokat a bűnmegelőzési ismereteket, amelyek segíthetik őket, hogy ne váljanak 

áldozattá. 

 

Országosan is egyedülálló kezdeményezés a 14-18 éves korosztály részére a „Védd magad! – Játékos biztonság” 

című interaktív, színházi elemekkel tarkított bűnmegelőzési társasjáték. A program célja a fiatalok bűnmegelőzési 

ismereteinek növelése, fejlesztése, eddig még nem alkalmazott játékos módon. A fiatalok saját élményeiken 

keresztül, játszva szerzik meg a tudást. Az alkalmanként 1,5 órás bűnmegelőzési társasjátékban egyszerre négy 

iskolai osztály vesz részt. A játék során a „Gazdálkodj okosan” játék mintájára, a fiatalokat érinthető kriminális 

szituációkkal, veszélyhelyzetekkel találkoznak, amelyeket meg kell oldaniuk, vagy meg kell előzniük. A 

prevenciós ismeretek átadása formabontó módon, színházi elemek, és színészek aktív részvételével zajlik, akik a 

bűnmegelőzéshez kapcsolódó dalokkal, alakításokkal, szerepjátékokkal teszik élménnyé az ismeretszerzést. A 

játékban minden jelenlévő fiatalt részt tud venni, olyan módon, hogy a vetélkedő menetét követheti egy kivetítőn, 

és aktívan be tud kapcsolódni a játékba.  

 

Az újszerű projektelemek között van a szabaduló szobák mintáján alapuló, országosan már sikereket elért, de 

Veszprém megyében eddig nem alkalmazott iskolai program, a „Mentsétek meg Gordont” bűnmegelőzési módszer 

is. Az interaktív játékban Gordon egy iskolás gyermeket szimbolizáló, jelképesen megbilincselt plüss játékfigura, 

akit társai kirekesztettek, bántalmaztak, ettől zárkózottá vált, eredményei romlottak. A bűnmegelőzési szakemberek 

által vezetett játék során a gyermekek csapatokban, de egymással is együttműködve különböző ügyességi, logikai 

feladatok megoldásával, lépésről-lépésre haladva szerzik meg a kulcsot, és szabadítják ki Gordont a bilincsből. Az 

interaktív játék, a bűnmegelőzési tanácsok élményeken keresztül való megszerzése mellett megtanítja őket arra is, 

hogy a sikeres együttműködéshez mindenkire szükség van, mert mindenki hozzá tud valamit tenni ahhoz, hogy 

egyetlen társuk se érezze magát kiközösítve. 

 

Az idősek biztonságának további növelése érdekében tovább fejlődik a megyénkből indult, de azóta országosan is 

elterjedt idős bűnmegelőzési kortárssegítő program, amely egyedülálló módon segíti az időseket biztonságuk 

növelésében. Ezzel maguk az érintettek is aktív szereplőivé válnak az idősek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzésének. A képzett kortárssegítők az idősek nyelvén, saját lakókörnyezetükben adnak 
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prevenciós tanácsot kortársaiknak. Amennyiben gyanús személy megjelenését vagy veszélyeztető eseményt 

észlelnek azt, azonnal jelzik a legközelebbi rendőr felé, de idős kortársaikat is figyelmeztetik. A megyei 

kortárssegítő hálózat taglétszáma jelenleg 145 fő, ami az elmúlt években folyamatosan növekedett.  A projekt során 

speciális képzési programok, szakmai fórumok indulnak a kortárssegítők számára, amelynek köszönhetően számuk 

és munkájuk hatékonysága tovább növekszik majd. 

 

 

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. 
Sajnos október végén, november elején a temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára 
koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen 
környezetében gyakrabban fordulhat elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő 
virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, illetve 
besurranás. 

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, 
hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták! 

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes irataikat, 
bankkártyájukat, lakáskulcsukat az autóban! Még üres 
táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az 
elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is 
képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó 
nem biztonságos tárolóeszköz! 

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt 
rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a 
konténerhez mennek is. 

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk 
belső zsebeiben tartsák! 

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 
tartózkodnak! 

 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás 
megelőzése érdekében mindenkitől kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre, hogy a 

megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés. 

 

Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, sokan pedig már ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőről. A 

házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, akik különböző 

módszerekkel igyekeznek megkárosítani a gyanútlan vásárolókat. 

Békés megyében a fűtési szezon beköszöntével minden évben érkeznek 

bejelentések a rendőrségre tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokról. A 

rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifa átvásárlókat. 

Lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, 

vállalkozástól vásároljanak tüzelőt. Újsághirdetés útján, vagy házaló 

árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye annak, hogy csalás 

áldozataivá válnak. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb 

árról szóló ajánlatokat fontolják meg. 

ÓVATOSSÁGRA INTI A RENDŐRSÉG A 

TŰZIFAVÁSÁRLÓKAT 

TEMETŐLÁTOGATÁSKOR IS BIZTONSÁGBAN 
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Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy szomszéd 

segítségét a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak akkor fizessék ki a fát, ha megnézték, 

hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget. Csak a 

lepakolt fa árát fizessék ki. Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól 

a vállalkozót, céget, előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt.  A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a 

házba. Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes 

megtakarított pénzüket. 

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 112-es 

segélyhívószámon. 

 
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ovatossagra-inti-a-rendorseg-a-tuzifavasarlokat  
 

       
A megelőzés lehetőségei: 
 

- állandó, megbízható helyről történő 
vásárlás 

- hivatalos telephellyel, stabil 
elérhetőséggel rendelkező vállalkozások 
előnyben részesítése 

- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, 
az ehhez szakértelemmel bíró személy 
helyszínre (ehhez kérje az 
önkormányzat, vagy a polgárőrség 
segítségét) 

- ragaszkodás szabályszerű számla 
kiállításához, az azon szereplő adatok 
kontrollálásához 

- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön 
sor akkor, amikor a szabályszerű 
teljesítés már nem hagy maga után 
kétséget  

 

 

 

Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja 
a 112 segélykérő számot! 

 

Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az impresszumban 
található elérhetőségeken: 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 
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IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

Kiadásért felel: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány 
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