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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
által szerkesztett, 2021. április havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az 
aktuális világnapot, valamint a bűnmegelőzés napját.  
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet az SMS-ben érkező új csalási módszerre, 
az idősek védelmére, valamint a Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság prevenciós 
kisfilmjeire és az építészeti bűnmegelőzés fontosságára.  
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 
 
 

 
 

 

Egyre többen tudják, hogy a Magyar 
Rendőrség védőszentje az április 24-én 
ünnepelt Sárkányölő Szent György, aki a 
legenda szerint megölte a sárkányt és 
kiszabadította fogságából a királylányt. 1992 
óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a 
rend, a jogszerűség meggyőződéses 
védelmezője,  

Szent György 

(270 körül – 303. április 23.) római kori katona 

és keresztény mártír. Szentté avatását a 

legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a 

leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a 

sárkányt legyőző lovag képében ismert, 

emellett több ország és város védőszentjeként 

is tisztelik. Egyike a tizennégy segítő szentnek.  

 

ÁRPILIS 24. - SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY, 
 A MAGYAR RENDŐRSÉG VÉDŐSZENTJE 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/270-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/303
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizenn%C3%A9gy_seg%C3%ADt%C5%91szent


 3 

 

A csalók csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek üzeneteket. 

 

 

A karantén-szabályok életbe lépése óta jelentősen megemelkedett az internetes vásárlások, 

valamint a csomagküldő szolgáltatók általi kézbesítések száma. A helyzet új lehetőséget teremtett 

a kiberbűnözőknek arra, hogy személyes adatokat szerezzenek meg, kompromittálják az 

elektronikus kommunikációt, és ezek felhasználásával további bűncselekményeket kövessenek el. 

Az elmúlt napokban több lakossági bejelentést is érkezett a rendőrségre olyan SMS-üzenetekre 

hivatkozva, melyben a címzettet egy csomagküldemény rövid időn belüli érkezésére emlékeztetik. 

Az üzenet egy linket tartalmaz, amelyet megnyitva valamely csomagküldő szolgálat arculati 

elemeivel ellátott weboldal jelenik meg, azonban ott semmilyen funkció nem érhető el. Az oldal 

egyetlen célja, hogy az óvatlan látogató telefonjára vagy más okoseszközére egy kártékony kódot 

tartalmazó alkalmazást telepítsen, melynek segítségével az elkövetők hozzáférhetnek az eszközön 

tárolt adatokhoz. A támadás elsősorban Android-rendszert futtató eszközöket érint, melyeken 

települést követően az alkalmazás akár a netbank-applikációban tárolt adatokhoz is hozzáférhet. 

 

VIGYÁZAT!  

SMS-BEN ÉRKEZHET A 
KÁRTÉKONY KÓD 
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Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg az alábbi tanácsokat! 

 A támadás megelőzése céljából minden esetben ellenőrizze, hogy valóban attól a 

csomagküldő-szolgáltatótól kapja-e az értesítést, amelytől a csomagot várja! 

 Vegye figyelembe azt is, hogy a csomagküldő szolgáltatók saját, hivatalos weblapjukra 

irányítják át a felhasználókat a csomagkövetési rendszer eléréséhez! A legtöbb esetben a 

szolgáltatók közvetlenül az üzenetben is tájékoztatják a csomagkézbesítés várható 

időpontjáról, azt nem szükséges külön felületen ellenőrizni. 

 Az üzenetben érkezett hivatkozásra kattintás előtt minden esetben érdemes megtekinteni, 

hogy milyen címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben ez már látszólag is eltér a 

szolgáltató valós oldalától, azt mielőbb zárják be! Az androidos eszközökön nem javasolt 

az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése. Ezen kívül 

célszerű lehet valamilyen biztonsági szoftver használata is, amely automatikusan blokkolja 

a kártékony tartalmak elérését. 

 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/vigyazat-sms-ben-erkezhet-a-kartekony-kod  

 

 

Felhívjuk a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-

főkapitányság által az időseket érintő ingatlancsalások 

visszaszorítása érdekében készített „Megcsalt lelkek” című 

kisfilmjére: https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58 

 

 

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak, 
akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az 

olyan ál értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon 

keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a vakcinával történő oltásra is 

ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni. 

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva 

magukat személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az 

oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor 

egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, 

személyes és bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott 

szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott 

részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.  

ÍGY VIGYÁZHATUNK  
IDŐS SZERETTEINKRE  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/vigyazat-sms-ben-erkezhet-a-kartekony-kod
https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58
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Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek 

számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat. 

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap: 

 Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hivatal kereste meg:   

o Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: 

o Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét, 

beosztását! 

 Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás 

lebonyolításában segítenek! 

 Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek 

sem telefonon, sem személyesen! 

 Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert 

visszaélhetnek az információkkal! 

 Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek! 

 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója 

sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot! 

 A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a 

csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel 

csaphatják be őket.  

fotó: https://pixabay.com/ 

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/igy-vigyazhatunk-szeretteinkre-az-uj-koronavirus-jarvany 

 

 

 
 

 
 

Az Erasmus+ program keretében megvalósuló Safe4Cycle2 programban egy magyar (Vuelta 

Sportegyesület – BringaAkadémia), egy szlovén (Mariborska Kolerasrka Mreza), egy romániai 

(Marosszéki Közösségi Alapítvány) és egy angol (The Bikeability Trust) szervezet célja online 

kerékpáros oktatási segédanyagok létrehozása, melyek elősegítik a 9-12 éves korosztály 

biztonságos közlekedését.  

 
 

Safe4Cycle2 – interaktív videók  
a biztonságos kerékpáros közlekedésért 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/igy-vigyazhatunk-szeretteinkre-az-uj-koronavirus-jarvany
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A projekt során 2021 nyarára a partnerek három oktatási anyagot terveznek kifejleszteni, melyek 

egy közös platformon, a www.safe4cycle2.com  oldalon lesznek elérhetőek:  

 interaktív videók,  

 interaktív munkafüzet,  

 e-learning felület pedagógusok részére.  

 

Az anyagok a célkorosztály számára legfontosabb kerékpáros közlekedési ismereteket fogják 

feldolgozni, a gyerekek nyelvén, élménnyé téve a tanulást, ezáltal segítséget nyújtva a 

pedagógusoknak, illetve mindenkinek, aki szeretne a gyerekeknek közlekedési ismereteket átadni.  

 

2020 novemberére első lépésként elkészült az első tíz magyar nyelvű videó, amelyek három 

blokkban tíz közlekedési helyzetet dolgoznak fel:  

1. Felkészülés a bringázásra  

2. Bringára fel!  

3. Kereszteződés-óra  

 

A www.safe4cycle2.com  oldal regisztrációt követően bárki számára ingyenesen használható, a 

gyerekek a videók után megjelenő összes kérdést helyesen megválaszolva egy oklevelet 

tölthetnek le. A pedagógusok munkáját letölthető segédanyagok támogatják, melyek blokkonként 

tartalmazzák a legfontosabb ismeretek rövid leírását.  

 

A Safe4Cycle2 projekttel kapcsolatos további felvilágosításért az info@bringaakademia.hu címre 

várják a leveleket.  

 

Bringára fel! 

 

 
Motoros baleset-megelőzési kisfilm Veszprém megyéből 

Dodor (motoros influenszer) ajánlásával. 

 

A kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen megnő az utakon a motorosok száma, akiknél a 
baleseti kockázat átlag feletti. Ennek oka, hogy a motorosokat a gépkocsik vezetőire jellemző 
passzív biztonságtechnikai megoldások (karosszéria, energiaelnyelő zónák, biztonsági öv, 
légzsák) nem védik, így baleset esetén testük közvetlenül sérül. 

TE DÖNTESZ…  A KANYARBAN! 

http://www.safe4cycle2.com/
http://www.safe4cycle2.com/
mailto:info@bringaakademia.hu
https://www.youtube.com/watch?v=Smm7gyhs1_A
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A motorkerékpáros baleseteknek több oka is van, de a legkiemelkedőbb rizikófaktort az emberi 
tényezőben kell keresni, vagyis képességeiket túl-, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. Vezető 
baleseti ok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg nem 
adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása, és a szabálytalan előzés. 

Ezek mellett nagyon fontos, hogy a magánéleti problémák okozta feszültséget ne a motorozás 
során vezessük le. Persze ez általánosságban is elmondható, ezért magától értetődőnek kellene 
tekinteni, hogy a járművezetés ne legyen egyenlő a feszültséglevezetéssel. 

Fodor Donát (Dodor) motoros influenszer és újságíró csatlakozásával a Veszprém Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság megbízta Buvári Tamást, a veszprémi Szeretfilm Stúdió 
filmrendezőjét, hogy készítsen Veszprém megye egyik legnépszerűbb motoros útszakaszán egy 
kisfilmet, mellyel kellő mértékben lehet hatni a motoros társadalomra. 

…..hogy mindenki hazaérjen! 
 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/te-dontesza-kanyarban  
 
 

 
 
A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégiáról szóló határozat emelte a kiemelten fontos feladatok 

sorába. A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a területen 

tevékenykedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros 

együttműködésben dolgozik a cél megvalósításán. A széleskörű 

együttműködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, 

a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az 

áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. A 

napról napra bővülő szövetség azért dolgozik, hogy mindannyian 

egy biztonságosabb holnapra ébredjünk. 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg, ezt a napot két 

éve a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a 

széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte 

megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák közvetlen környezetükben 

folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányítsák a figyelmet. 

 

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 programokat valósít meg, amely 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.   

 

BŰNMEGELŐZÉS NAPJA: ÁPRILIS 12. 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/te-dontesza-kanyarban
https://www.youtube.com/watch?v=FPgy1U6x5Nk
https://www.youtube.com/watch?v=FPgy1U6x5Nk
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Hogy növelhető egy település biztonsága az építészet és várostervezés eszközeivel? 

Hogyan lehet biztonságos tereket létrehozni, amelyekre nem telepszik rá a bűnözés? 

Többek között ezekre a kérdésekre ad választ az építészeti bűnmegelőzés, egy mind a 

világban mind Magyarországon egyre népszerűbb és elfogadottabb kreatív bűnmegelőzési 

irányzat. 

 

Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, 

gazdaságos és fenntartható eszközök használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező 

körülmények és terek. 

Gondoljuk csak végig, mikor érezzük magunkat 

komfortosabban, ha egy élettel teli, nyüzsgő téren 

megyünk keresztül, vagy ha egy kihalt, üres 

területen vágunk át? A többi ember jelenléte 

megnyugvással tölt el, hiszen úgy érezzük, hogy, 

ahol több ember van, nem fordulhat ellenünk senki, 

és ha mégis, a többiek segítenek vagy segítséget 

hívnak. De mitől lesz egy tér nyüzsgő, forgalmas? 

Ha az emberek szívesen töltik ott szabadidejüket, ha 

a tervező gondol arra is, miként népesítheti be azt 

különféle cselekvéseket ösztönző tárgyakkal, 

területekkel, pl. játszótér, sportpálya stb. E 

gondolatmenet csak egy elemét mutatja be az 

építészeti bűnmegelőzés széles körben 

alkalmazható tárházának, amely egyszerű elveken 

alapul, mégis a világ számos országában bizonyított 

már: hatásosan csökkenti a bűnelkövetések számát. 

A  bűnmegelőzés egyik legidőszerűbb feladata 

hazánkban ezeket a környezetet céltudatosan 

alakító elveket széles körben megismertetni. 

 

Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre épül.  

 

 A természetes felügyelet az egyik legfontosabb alapelv, lényege, hogy a személyek és 

tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak 

a közelünkben. Így természetes módon, az ott tartózkodók által valósul meg a hely 

felügyelete.  

 A jogosultság ellenőrzése esetén a cél, hogy megállapítható legyen, hogy a személyek, 

akik a területet használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. Ennek szervezett formája, ha 

biztonsági személyzet ellenőrzi a területhasználók illetékességét, természetes módja pedig 

az, ha a terület használói maguk tudják kiszűrni az illetéktelenek jelenlétét.  

 

BŰNMEGELŐZÉS ÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖKKEL 

http://www.safecity.hu/termeszetes-felugyelet/
http://www.safecity.hu/jogosultsag-szabalyozasa/


 9 

 

 A birtokviszony jelzése kapcsolódva a jogosultság ellenőrzéséhez segít kiszűrni a 

jogtalanul ott tartózkodókat, illetve segíti a tulajdonosi felelősségérzet kialakulását is, ezzel 

segítve a rendezett és tiszta állapot fenntartását.  

 A terület karban tartása és gondozása a tulajdonosi felelősségérzethez kapcsolódó 

alapelv, akkor tud érvényre jutni igazán, ha egy területnek van gazdája, aki sajátjának érzi 

és felelősséget érez iránta, így megfelelő módon gondozzák, nem hagyják magára. 

 

Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati 

tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel kapcsolatos 

ismereteink tapasztalatokon és kutatómunkán alapulva folyamatosan bővültek az elmúlt évtizedek 

során. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Hírlevelünkhöz mellékelten csatoljuk az ORFK Rendészeti 

Főigazgatóság Ügyeleti Főosztályának – a 112-es hívószámokkal 

kapcsolatos – tájékoztató hírlevelét. 

 
 
 
 
 

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

Kérjük, csak indokolt esetben 

hívják a segélyhívó számot! 

 

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  

SEGÉLYHÍVÁS: INDOKOLT ESETBEN 

http://www.safecity.hu/birtokviszony-jelzese/
http://www.safecity.hu/fenntartas-es-karbantartas/
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

