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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
által szerkesztett, 2022. március havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az
aktuális világnapot.
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet és hasznos bűnmegelőzési
áldozatvédelmi, áldozatsegítő tanácsokat adunk az online csalások megelőzésére.
Hírlevelünkhöz mellékeljük az ORFK 112-es hírlevelét.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap

Március 15-én – nemzeti ünnepünk mellett – a
fogyasztók világnapját is ünnepelhetjük. Miről is szól
ez a nap? A fogyasztói jogok védelmét első
alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök
fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én,
melynek tiszteletére azóta ezen a napon tartják a
fogyasztók világnapját.
A fogyasztóvédelmi világnapot 1983 óta ünneplik
világszerte. John F. Kennedy amerikai elnök 1962.
március 15-én hirdetett ki egy történelmi nyilatkozatot,
amelyben a négy alapvető fogyasztói jogot (jog a
biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a
képviselethez) foglalt össze. Ez volt tehát az első olyan
alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket
fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban. Az évek során ezek száma nyolcra
növekedett (meghallgatás, kártérítés, oktatás, egészséges környezet), ezek alapján alakította ki
működését a Fogyasztóvédelmi Világszervezet, illetve az egyes országok saját fogyasztóvédelmi
hivatalai is.
Forrás: https://www.aszhirportal.hu/penzugyi-tudatossag/fogyasztok-vilagnapja-35-eve-a-tudatosfogyasztokert
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 Fokozottan figyeljen táskájára, pénztárcájára, ha
nagy tömegeket vonzó helyeken (piacokon,
szupermarketekben stb.) vásárol!
 Vásárlást követően, az autóba történő pakolás
során se hagyja figyelmen kívül értékeit!
 Autóban soha ne hagyjon értéket, táskát!
 Ne tárolja együtt bankkártyáját és a hozzá
tartozó PIN kódot!
 Legyen körültekintő internetes vásárlások során,
csak megbízható webhelyről vásároljon!

Ha mégis áldozattá válna:

 Haladéktalanul tegyen bejelentést a 112-es telefonszámon!
 A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt lehetőleg ne változtassa
meg!
 Gondolja át milyen tárgyakat, iratokat loptak el öntől és „állítson össze egy
listát” azokról!
 Összpontosítson arra, hogy az elkövetőről minél pontosabb személyleírás
tudjon adni!
 Amennyiben
eltulajdonították
bankkártyáját,
hitelkártyáját,
vagy
mobiltelefonját, azokat haladéktalanul tiltassa le!
 Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor cseréltesse le a zárakat!
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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.

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal
az impresszumban található elérhetőségeken:

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