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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2019. január havi 

bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben a január 28-i világnap 

kapcsán adunk hasznos adatvédelmi tanácsokat. Bemutatjuk a 

„Fókuszban a biztonság” c. projekt aktuális programjait, továbbá 

a Veszprém MRFK drogprevenciós tanácsadóinak 

elérhetőségeit.  

 
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 
 

Az adatvédelem nemzetközi napját az Európa Tanács kezdeményezésére 2007-ben, az ET adatvédelmi 
konvenciója elfogadásának 25. évfordulóján rendezték meg először az Európai Bizottság támogatásával.  
 
Az adatvédelem napjának célja az adatvédelem fontosságára történő figyelemfelhívás és a tájékoztatás.  
Az adatvédelem az egyén védelme érdekében, a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és 
felhasználásának korlátozásával foglalkozik. Nevével ellentétben nem az adatokat védi, hanem azokat a 
személyeket, akikkel az adatok összeköthetők.   
 
Az alábbi elérhetőségi adatok valamelyikén lehet érdeklődni, bejelentést tenni, ha az adatok  védelmével 
vagy a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségével kapcsolatban kérdése 
merül fel, jogsérelem éri vagy annak veszélyét látja: 
 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 
Forrás: www.naih.hu  
 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

VILÁGNAPOK – JANUÁR 28.  

AZ ADATVÉDELEM NEMZETKÖZI NAPJA 

http://www.naih.hu/
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A Főkapitányság adatvédelemhez kapcsolódó prevenciós tanácsai 

 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 ezeket! 

 
 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! 
 

 Bankkártyájukat vásárláskor ne tévesszék szem elől, a PIN kódot jegyezzék meg, ne írják 
fel! 

 
 
 

 

 
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.   
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.  
 

A projekt keretében, 2019. I. negyedévében megvalósuló főbb programjaink 
 
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. 

 

 

„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” PROJEKT 
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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 több 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 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 indulnak a 
kortárssegítők számára, amelynek köszönhetően számuk és munkájuk hatékonysága tovább növekszik 
majd. 

 

A nagyszabású projekt, számos eleme révén, az eddigieknél jóval szélesebb körben ad át ismereteket, 
alkalmaz újszerű módszereket, és indít programokat, illetve folyamatosan interaktív bűnmegelőzési 
előadásokat biztosít a fiatalok és idősek számára a bűnmegelőzés, áldozatvédelem területén. 

 

 

 

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése 
érdekében a 2014/15-ös tanévtől drogprevenciós szolgáltatással áll a 
szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és 
középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. 
Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy 
elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos 
büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 
 

 

DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK  

VESZPRÉM MEGYÉBEN 
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INFORMÁCIÓ – TANÁCSADÁS – MEGELŐZÉS 

 
Írjon, hogy segíthessünk: infodrog@veszprem.police.hu  

 

Keresse a Veszprém MRFK drogprevenciós tanácsadóinkat bizalommal az 
alábbi elérhetőségeken: 

 

 

 
 

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. 

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 

mailto:infodrog@veszprem.police.hu
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

