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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2022. január havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a január 28-án
tartandó adatvédelmi nemzetközi napot és prevenciós tanácsokat adunk.
Hírlevelünk további részében az online karácsonyi bűnmegelőzési verspályázat eredményeit és
nyertes verseit olvashatják.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

VILÁGNAPOK – JANUÁR 28.
AZ ADATVÉDELEM NEMZETKÖZI NAPJA

2007 óta január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. Az Európai
Parlament és a Tanács új adatvédelmi rendelete, a GDPR 2018. május
25-én lépett életbe. Ezzel az adatvédelmet az egész Európai Unióban
egységes rendelet szabályozza.

Az adatvédelem napját az a felismerés hívta életre, hogy az állampolgárok nem ismerik eléggé
a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogaikat, az adatkezelés szabályait, érdekeiket
nem merik és nem tudják megvédeni, így kiszolgáltatottá válhatnak. A digitalizáció és a
technika rohamos fejlődése azonban személyes adatok magasabb szintű védelmét tette
indokolttá. Az egységes adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR jelentősebb biztonságot és
sokkal komolyabb számon kérhetőséget jelent az állampolgárok számára.

Forrás: https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/ma-van-az-adatvedelem-napja
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ADATVÉDELMI ÉS VÁSÁRLÁSI
PREVENCIÓS TANÁCSAINK



Internetes vásárlást csak megbízható
helyről, biztonságos webáruházban
intézzenek!



Bankkártya adatait (bankkártyaszám,
lejárati dátum, CVV / CVC2 kód) csak
olyan
weboldalakon
adja
meg,
amelyeket ismer és megbízhatónak tart.



E-mail üzenetben vagy bármilyen
felugró felhívás során soha ne adja meg
bankkártyájának adatait!



Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak
automatikus megjegyzésére szolgáló
funkciót!



A kéretlen e-mailekre ne válaszoljanak, és semmiképpen ne adják meg személyes
adataikat!



Használja a bankok által nyújtott biztonsági SMS szolgáltatásokat, és ügyeljen
arra, hogy mobiltelefonja lehetőleg mindig Önnél legyen!



A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez szükséges kódjait,
felhasználónevét soha ne tartsa egymás mellett!

 Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben, és ne vigyen
magával „felesleges” iratokat, kártyákat (pl. útlevél, többféle bankkártya,
hitelkártya)!
 Tervezze meg az online vásárlást és a költségeket, a fizetés módját!
 Vásárláskor, az áru válogatásakor, nézelődéskor soha ne tegye le táskáját,
pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba, ne hagyja azokat felügyelet nélkül!
 Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben táskáját, csomagját lehetőleg
szorítsa magához!
 Ajánlott válltáskájának szíját testén keresztbe akasztva, és a táskát maga előtt
fogva, vagy szorosan a teste és a karja közé szorítva közlekedni!
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BŰNMEGELŐZÉSI VERSPÁLYÁZAT
Az áldozatvédelem területén, a biztonságot szem előtt
tartva a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság,
decemberi ELBIR hírlevelében bűnmegelőzési kreatív
játékra hívta a verseket kedvelő, vállalkozó kedvű
olvasókat, amelynek célja volt, hogy felhívja az
állampolgárok
figyelmét
az
áldozattá
válás
megelőzésének fontosságára, továbbá erősítse a
szubjektív biztonságérzetet.
A verspályázaton részt vevők maximum 112 szóban fogalmazhatták meg a bűnmegelőzéssel
kapcsolatos gondolataikat úgy, hogy a pályázati kiírásban megadott 12 szóból (biztonság,
bűnmegelőzés, áldozat, védelem, 112, vásárlás, Karácsony, bankkártya, mobiltelefon,
rendőr(ség), bűncselekmény, segélyhívó) legalább 6 szabadon választott szót kellett a versbe
foglalni.
A pályázatra – még Veszprém megyén túlról is – nagy számmal érkeztek pályaművek, amelyek
alkotói között a gyermekektől az idősekig minden korosztály képviseltette magát. A
kiemelkedően jól megírt versek nehéz helyzetbe hozták a Bűnmegelőzési Osztály zsűri tagjait,
ezért az előzetesen meghirdetett három nyertesen kívül két különdíj átadásáról is döntöttek. Az
ajándékcsomagokat Kovács Kristóf, Tóth Boglárka, Budai Zalán, Varjú Melinda és Zámbó
Gergő kapta.
A biztonságot
növelő
áldozatvédelmiés
vagyonvédelmi
eszközökből, kiadványokból álló ajándékcsomagot 2021. december
27-én Kovács Kristóf vette át.
A nyertes verseket a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az
ELBIR 2022. január havi kiadványában közzéteszi.
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/onlinebunmegelozesi-verspalyazat#

A fotón Kovács Kristóf látható.

A fotón Tóth Boglárka és Budai Zalán, a törökszentmiklósi Baptista
Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói láthatók.

A fotón Kovács Kristóf látható

A következő oldalakon olvashatják a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
verspályázatán legjobbnak ítélt verseket.
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Kovács Kristóf (Balatonfüred) verse:
Itt a december, közeledik a Karácsony, az ünnep,
A szép napokon kívül, talán mások is jönnek.
Tolvajok, zsebmetszők, vagy egy tucat,
Bárkiből könnyen válhat áldozat.
Fontos a védelem, figyeljünk oda nagyon,
Bűncselekmény várhat ránk bármelyik sarkon.
Egyik kézben bankkártya, a másikban mobiltelefon,
Figyelmünk egy pillanatra se lankadjon.
Ha beüt a baj, csak egy a teendő,
Bepötyögni higgadtan: 112
Tóth Boglárka (Törökszentmiklós) „Bűnmegelőzés” című verse:
Lámpa villog: piros, kék,
Itt van már a rendőrség!
Sunyi tolvajt tetten érték!
Nem kell már több bizonyíték!
Bűnözőnek az lett veszte:
Szomszéd néni észrevette.
A mobiltelefonját kézbe vette,
Segélyhívót megcsörgette.
Sorolta az adatokat,
Megmenekült az áldozat.
Bankkártyája megkerült,
Arcocskája felderült.
Most már boldog családom,
Jó lesz így a Karácsony!
Szaloncukor, fenyőág,
Fontos még a biztonság!
Zámbó Gergő (Várpalota) „Karácsonykor is biztonságban” című verse:
Olvastam az újságban egy rendőrségi felhívást,
hogy az óvatosság karácsonykor sem árt.
Anyukámnak szót fogadtam,
mobiltelefonomat a belső zsebembe raktam.
Családosan zajlott az ünnepi bevásárlás,
az áruházakban hatalmas volt a tolongás.
Nem okos döntés magunknál sok pénzt tartani,
érdemes inkább a bankkártyát választani.
Online is ezt-azt vásároltunk,
de az adatok megadásánál figyelmesek voltunk.
Tudtuk, hogy értékeink biztonságban csak úgy lehetnek,
ha megfogadjuk a bűnmegelőzési intelmeket.
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Varjú Melinda (Herend) verse:
Karácsonyhoz közeledvén,
Sűrűbbé válnak a napok
Kiürülnek a lakások,
Tömve vannak a boltok
Betörők és zsebtolvajok
Kedvenc időszaka jön el,
Zsebben hordott bankkártyát, és
Mobiltelefont emelnek el
Bár minden évben szól a rendőr,
Hogy fontos az érték védelem,
Sírva hívjuk a segélyhívót,
Hogy bűncselekményt követtek el
Mi lettünk az áldozatok, vagy
Az üresen álló otthonunk,
Kifigyelte a betörő, mikor
Lesz minden üres nálunk
Ne légy könnyű áldozat,
Védd meg te is a családot,
Hagyd el a rossz szokásokat,
Hogy ünnepelhesd a Karácsonyt.

Budai Zalán (Törökszentmiklós) „Rímelünk és védünk” című verse:
A rendőr a várost védelmezi
és közben persze szereti.
Elkapja a tolvajokat,
hogy ne rabolják ki a bankokat.
Biztonságot nyújt neked,
ha mobilodon csörgeted.
Ne légy hát áldozat,
tárcsázd inkább a segélyhívó számokat!
112 és a segítség máris eljő!
Karácsonykor se feledd,
bankkártyád biztonságban csak úgy lehet,
ha PIN kódod eszedben tartod,
és másnak meg nem mutatod.
Fogadd meg ezt a jó tanácsot
és jobb lesz majd a kedved, meglátod.

6

A beérkezett versek alkotói közül ki kell emelni a legidősebb, 80 éves alkotót, Káldi Gézát (Ajka),
aki egy, a pályázati feltételeknek megfelelő rövidebb és egy hosszabb verset is küldött. Káldi Géza
Főkapitányságunk „Idős kortárssegítő hálózatának” egyik legaktívabb tagja. Mindennapi élete
során az idősek lelkes segítőjeként, fáradságot nem kímélve hívja fel kortársai figyelmét a rájuk
leselkedő veszélyekre és ad át bűnmegelőzési tanácsokat úgy a szűkebb, mind pedig tágabb
lakókörnyezetében, túrázás közben, a piacon vagy a bevásárló központokban, felhívja a figyelmet a
bűnmegelőzési önvédelmi technikákra. Példaértékű tevékenysége, aktivitása és lelkesedése,
valamint a magas szintű bűnmegelőzési szaktudásáról tanúbizonyságot tevő „Gondolataim a
bűnmegelőzésről” című „hosszabb” verse alapján, a bűnmegelőzési szakemberek az idén
kiírásra kerülő bűnmegelőzési (irodalmi) pályázatok tiszteletbeli zsűri tagjának kérték fel.

Nem lenne jó bűncselekmény áldozata lenni,
Ezért kell most védelemként magunknak is tenni!
Ne higgyünk a csibész ember dörzsölt „dumájának”,
Jól öltözött gazemberek könnyedén „átvágnak”!
Otthonodban a biztonság akkor lesz a legjobb,
Ha ajtódat több zárral is szakszerűen óvod.
Ismeretlent ne engedjél be a lakásodba,
Ajtón keresztül kérdezzél, mi áll szándékába.
Szolgáltatók emberei hivatalból jönnek,
És fényképes igazolványa van az összesnek.
Ha valaki vizet kérne, ne is álljál szóba,
Küldjed el a sarkon lévő kis talponállóba.
Telefonon hív valaki: unokáddal baj van,
Ne higgyél az illetőnek, Intézkedjél nyomban!
Hívjad fel az unokát, és kérdezd hamar tőle,
Hogy jól van-e, nem szorul-e gyorsan segítségre?
Karácsonyi vásárláskor vigyázz pénztárcádra,
Mert kikapják a kezedből, szaladhatsz utána!
Bevásárló kocsiban sem szabad nyíltan hagyni,
A pénzedet legjobb lesz a bankkártyán tartani.
Száztizenkettes telefont meg kell jól jegyezni,
Bűncselekménykor ezen kell rendőrséget hívni!
Ha egy kicsit gondosabb vagy nem kerülhetsz bajba,
Bármi történik számíthatsz a jó magyar „yardra”!

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 Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: elbir@veszprem.police.hu
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