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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL

Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2021. augusztus havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben nyaralást illetően
nyújtunk hasznos bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsokat.
Hírlevelünk további részében kerékpárbiztonsági, vagyonvédelmi, valamint kiberbiztonsággal
kapcsolatos prevenciós ismereteket, tanácsokat adunk.
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

VILÁGNAPOK
AUGUSZTUS 30.: ELTŰNTEK VILÁGNAPJA
A millennium óta tartják a mai napon az eltűntek világnapját, amit
az Amnesty
International nemzetközi
emberjogi
szervezet
kezdeményezésére minden évben augusztus 30-án tartanak meg
azok emlékére, akik erőszakos cselekmények vagy fegyveres
konfliktusok következtében eltűntek.
Amerikai filmekben gyakran találkozhatunk gyerekek tejesdobozokra nyomtatott képével,
adataival, amit az ottani gyakorlatban sikerrel használnak eltűnt emberek felkutatására.
Az eltűnésnek számos oka lehet, sokan önszántukból “kilépnek” addigi életükből, és valahol
másutt, netán más országban, földrészen kezdenek új életet, de sokan sajnos valamilyen
bűncselekmény áldozatai lesznek.

Az eltűnt személyek fényképes listáját a rendőrség honlapján lehet megtalálni.
Néhány jótanács a biztonságos hazaérkezés érdekében:
1. Mindig jelezd otthon, hogy hol, kivel tervezed tölteni az idődet és várhatóan mikor
érkezel haza. Érdemes megadni barátaid elérhetőségét arra az esetre, ha késnél vagy
valamiért közvetlenül nem lehetne elérni.
2. Telefonálj, ha bármi máshogy alakul!
3. A megfelelő útvonalválasztás életmentő lehet! Válassz kivilágított, forgalmas
útvonalakat, és ne menj túlzottan kihalt útszakaszokra egyedül (baráttal sem)!
4. Mindig legyen feltöltve a mobilod, és legyenek lementve a segélyhívó számok (107,
112), és legyenek gyorshíváson azok az emberek, akik a segítségedre lehetnek.
Forrás: https://kidsnews.hu/2020/08/augusztus-30-az-eltuntek-vilagnapja/
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NYÁRI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
SZÜLŐKNEK, GYERMEKEKNEK

A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is,
hogy megelőzzük áldozattá válásukat!
Legfontosabb tanácsok szülőknek






Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére hasznos elfoglaltságot!
Bíztassák nyári munkára, kézműves-, sport-, egyéb táborozásra!
Ismerje meg gyermeke új barátait, ismerőseit!
Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a kerékpáros közlekedés szabályait!
Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat veszélyeire!
FONTOS tanácsok gyermekek részére

 Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj!
 Felhevült testtel, teli gyomorral, maradj inkább a vízparton! Különösen veszélyesek a
bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt.
 Ne ugorj fejest ismeretlen mélységű vízbe, vagy kisvizű medencébe!
 Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és ne fogadj el tőle semmilyen
ajándékot!
 Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót!

FONTOS tanácsok strandok látogatásához
 Minden esetben vegyék figyelembe a strandok hangosbemondóin elhangzó
bűnmegelőzési tanácsokat, illetve a biztonsági személyzet felhívásait!
 A vízpartra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, mint amit feltehetően el is
kíván költeni!
 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai közül is csak
a legszükségesebbet vigye magával!
 A parkolóban hagyott gépjármű ajtajait zárják be, az ablakokat húzzák fel, még akkor
is, ha csak rövid időre távoznak. A gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az
utastérben hagyott tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét.
 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében
használja a strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a
társaságból valaki a parton, aki felügyeli a csomagokat, értéktárgyakat.
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KERÉKPÁRBIZTONSÁG
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LAKÁSBIZTONSÁG
 Nagyobb összegű, készpénzes megtakarítását vigye bankba, pénzintézetbe és bankszámlán
helyezze el!
 Értékesebb tárgyait (ékszerek, értékpapírok) helyezze értékmegőrzőkbe, béreljen széfet!
 Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy gépjármű ajtóit, ablakait!
 Lehetőségeihez mérten, alkalmazzon minél nagyobb biztonságot adó jelző-riasztó
rendszereket!
 Ha napközben pihennek, alszanak a nyaralóhelyen, az ablakokat zárják be!
 Ne tegye ki közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát!
 Nyaraláskor ne tartsanak sok készpénzt egy helyen, akár a lakásban több helyen legyen
elosztva!
 Ha valami gyanúsnak tűnik a lakóhelye környéki közterületeken, hívjon rendőrt, szálláshelyén
pedig értesítheti a szállásadóját vagy a recepcióst!
 Ne engedjen be a lakásba idegent vagy házalót!

 Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne töltsön fel a közösségi
oldalakra!

KIBERBIZTONSÁG
1. Kiberbiztonsági ellenőrzőlista
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Ne nyisson meg gyanús fájlt és csatolmányt, azonnal törölje azokat!



Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fájljairól online és offline tárhelyre is!



Erősítse meg az otthoni hálózatot!



Folyamatosan frissítse a szoftverét!



Használjon erős jelszavakat!



Közösségimédia-fiókjaihoz használjon kétfaktoros hitelesítést!



Ellenőrizze az adatvédelmi és a biztonsági beállításokat!

2. Telefonos csalás módszere

A trükkös csalások egyik példája a telefonon elkövetett csalás. Ilyenkor általában a hívó fél egy adott cég
képviselőjeként vagy kormánytisztviselőként mutatkozik be, és fizetésre szólítja fel a hívott felet. Az
adathalászat során a sértett látszólag egy adott banktól, e-kereskedelmi cégtől, kormányhivataltól kap emailt. Az ebben található csatolmány vagy link olyan rosszindulatú vírust tartalmaz, amely személyes
adatok megadását és kifizetését kéri.
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3. Gondolkodjon, mielőtt kattint!

Az adathalászathoz alkalmazott e-mailek és csalárd weboldalak első pillantásra legálisnak tűnnek. A
kiberbűnözők vagyonokat próbálnak szerezni Öntől. Az adathalászat bárhol jelen lehet. Soha ne
kattintson ismeretlen linkre!
Maradjon éber!
Maradjon szkeptikus!
Maradjon biztonságban!
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/digitalis-higienia

További bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval 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.

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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