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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. február havi 
bűnmegelőzési hírlevelet, amely a február 10-i Biztonságos Internet napja 
és a február 22-i Bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából két 
fontos, aktuális témára hívja fel a figyelmet és nyújt hasznos információkat.   
 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 
megyei rendőr-főkapitány 

 
 

 

 

A Biztonságosabb Internet Nap egy Európai Uniós 

kezdeményezés, melyet mára már a világ számos 

országában megtartanak. Az évente a második hónap 

második hetének második napján megtartott esemény 

célja, hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül 

is elsősorban a fiatalok és gyermekek figyelmét a 

mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és 

biztonságosabb használatára. 

 

 

2015. február 10. 

BIZTONSÁGOS INTERNET NAP  

2015. FEBRUÁR 10., a nap szlogenje: 

„A JOBB INTERNET KÖZÖS ÜGYÜNK!” 

 

A Biztonságosabb Internet Napon a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat – mint a Safer Internet program hazai konzorciumvezetője – 

szervezi a fő programokat. 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  
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A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat - mint a Safer Internet program 

hazai konzorciumvezetője - médiakampányt indított, hogy minél több ember 

tudjon a Biztonságosabb Internet Napról. E célból arra törekednek, hogy a 

lehető legtöbb felületen megjelenjenek.  

Az eddigi megjelenések az alábbi linkekről letölthetők: 

 EuroAstra, 2015. jan. 21.: http://www.euroastra.info/node/87607   
 Magyar Online, 2015. jan. 20.: http://www.mon.hu/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-

kapcsolodva/2744295  
 Híradó.hu, 2015. jan. 20.: http://www.hirado.hu/2015/01/20/filmpalyazat-a-biztonsagosabb-internet-

napra/?source=hirkereso  
 MMOnline, 2015. jan. 20.: http://www.mmonline.hu/cikk/film_a_biztonsagos_internetro  
 Kiskegyed, 2015. jan. 20.: http://www.kiskegyed.hu/aktualis/kozugy/iden-videopalyazattal-is-bovul-a-

biztonsagosabb-internet-nap-programja-133514  
 Hír.ma, 2015. jan. 20.: http://hir.ma/internet-2/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-

kapcsolodva/477221  
 eMagyarország, 2015. jan. 20.: http://emagyarorszag.hu/2015/01/biztonsagosabb-internet-nap-2015-

februar-10-a-jobb-internet-kozos-ugyunk/  
 Glamour Online, 2015. jan. 20.: http://www.glamouronline.hu/geletstilus/a-jobb-internet-kozos-ugyunk-

13955  
 Infovilág, 2015. jan. 20.: http://infovilag.hu/hir-31683-videopalyazattal_bovul_biztonsagosabb_in.html  
 Médiapiac, 2015. jan. 20.: https://www.mediapiac.com/mediapiac/Videopalyazattal-bovul-a-

Biztonsagosabb-Internet-Nap/2153    
 ATV Együtt a biztonságért, 2015. jan. 16.:  

https://docs.google.com/file/d/0B4caSOIzZc0kcGdtU0NmR0FOSHc/edit?pli=1  
 Modern Iskola, 2015. jan. 11.: http://moderniskola.hu/cikk/biztonsagos-internet-verseny-01-18-ig  
 EuroAstra, 2014. dec. 28.: http://www.euroastra.hu/node/86919  
 Gazdasági Rádió, 2014. dec. 23.: http://gazdasagiradio.hu/cimlap/hogyan-lehet-biztonsagos-az-internet-

2941  
 Kultblog, 2014. dec.16.: 

http://kultblog.blog.hu/2014/12/16/filmpalyazat_kozepiskolasoknak_es_felsooktatasban_tanuloknak  
 Biztonságpiac, 2014. dec. 16: http://biztonsagpiac.hu/sip-nagy-versenges-varhato  
 PTE KTK, 2015. dec. 15.: http://ktk.pte.hu/node/1374 
 Bevezetem.eu, 2014. dec.15.: http://www.bevezetem.eu/2014/12/15/a-jobb-internet-kozos-ugyunk/ 
 Mínuszos.hu, 2014. dec.15.: http://www.minuszos.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/ 
 Médiainfo, 2014. dec. 15.: http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=34909&referer_id=rss  
 IT Extreme, 2014.dec.14.:   

http://www.itextreme.hu/hirek/2014,12,14/biztonsgos_internet_verseny_a_jobb_internet_kzs_gynk  
 Forrás Rádió, 2014. dec.13.: http://forrasradio.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban  
 Prím hírek, 2014.dec.13.: 

http://hirek.prim.hu/cikk/2014/12/13/palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban  
 Pályázatfigyelő, 2014.dec.12.: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8739734bd641d936c1257dac0
0384188?OpenDocument  

 Ma.hu, 2014. dec.12.: http://www.ma.hu/belfold/234088/Palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban 
 Biztonságpiac, 2014. dec.12.:http://biztonsagpiac.hu/palyazat-tiniknek-a-biztonsagosabb-internetert  
 Borsod online, 2014. dec.12.: http://www.boon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-

temaban/2719811  
 Híradó.hu, 2014. dec.12.: http://www.hirado.hu/2014/12/12/filmpalyazat-a-biztonsagos-internetrol/  
 Magyar online, 2014. dec.12.: http://www.mon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-

temaban/2719811 
 Orient Press, 2014. dec.12.: http://orientpress.hu/136967 
 Inforvilág, 2014. dec.12.: http://infovilag.hu/hir-31484-kozos_ugy_meg_jobb_internet.html  
 Pécs ma, 2014. dec.12.: http://www.pecsma.hu/hirzona/versenyt-hirdetnek-diakoknak/  
 Webrádió, 2014. dec.12.: 

http://webradio.hu/hirek/kultura/palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban  

 

További információk: http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2015  

http://www.euroastra.info/node/87607
http://www.mon.hu/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-kapcsolodva/2744295
http://www.mon.hu/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-kapcsolodva/2744295
http://www.hirado.hu/2015/01/20/filmpalyazat-a-biztonsagosabb-internet-napra/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2015/01/20/filmpalyazat-a-biztonsagosabb-internet-napra/?source=hirkereso
http://www.mmonline.hu/cikk/film_a_biztonsagos_internetro
http://www.kiskegyed.hu/aktualis/kozugy/iden-videopalyazattal-is-bovul-a-biztonsagosabb-internet-nap-programja-133514
http://www.kiskegyed.hu/aktualis/kozugy/iden-videopalyazattal-is-bovul-a-biztonsagosabb-internet-nap-programja-133514
http://hir.ma/internet-2/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-kapcsolodva/477221
http://hir.ma/internet-2/filmpalyazatot-irtak-ki-a-biztonsagosabb-internet-naphoz-kapcsolodva/477221
http://emagyarorszag.hu/2015/01/biztonsagosabb-internet-nap-2015-februar-10-a-jobb-internet-kozos-ugyunk/
http://emagyarorszag.hu/2015/01/biztonsagosabb-internet-nap-2015-februar-10-a-jobb-internet-kozos-ugyunk/
http://www.glamouronline.hu/geletstilus/a-jobb-internet-kozos-ugyunk-13955
http://www.glamouronline.hu/geletstilus/a-jobb-internet-kozos-ugyunk-13955
http://infovilag.hu/hir-31683-videopalyazattal_bovul_biztonsagosabb_in.html
https://www.mediapiac.com/mediapiac/Videopalyazattal-bovul-a-Biztonsagosabb-Internet-Nap/2153
https://www.mediapiac.com/mediapiac/Videopalyazattal-bovul-a-Biztonsagosabb-Internet-Nap/2153
https://docs.google.com/file/d/0B4caSOIzZc0kcGdtU0NmR0FOSHc/edit?pli=1
http://moderniskola.hu/cikk/biztonsagos-internet-verseny-01-18-ig
http://www.euroastra.hu/node/86919
http://gazdasagiradio.hu/cimlap/hogyan-lehet-biztonsagos-az-internet-2941
http://gazdasagiradio.hu/cimlap/hogyan-lehet-biztonsagos-az-internet-2941
http://kultblog.blog.hu/2014/12/16/filmpalyazat_kozepiskolasoknak_es_felsooktatasban_tanuloknak
http://biztonsagpiac.hu/sip-nagy-versenges-varhato
http://ktk.pte.hu/node/1374
http://www.bevezetem.eu/2014/12/15/a-jobb-internet-kozos-ugyunk/
http://www.minuszos.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=34909&referer_id=rss
http://www.itextreme.hu/hirek/2014,12,14/biztonsgos_internet_verseny_a_jobb_internet_kzs_gynk
http://forrasradio.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban
http://hirek.prim.hu/cikk/2014/12/13/palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8739734bd641d936c1257dac00384188?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8739734bd641d936c1257dac00384188?OpenDocument
http://www.ma.hu/belfold/234088/Palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban
http://www.boon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/2719811
http://www.boon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/2719811
http://www.hirado.hu/2014/12/12/filmpalyazat-a-biztonsagos-internetrol/
http://www.mon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/2719811
http://www.mon.hu/palyazatot-irtak-ki-biztonsagos-internet-temaban/2719811
http://orientpress.hu/136967
http://infovilag.hu/hir-31484-kozos_ugy_meg_jobb_internet.html
http://www.pecsma.hu/hirzona/versenyt-hirdetnek-diakoknak/
http://webradio.hu/hirek/kultura/palyazatot_irtak_ki_biztonsagos_internet_temaban
http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2015
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Fontos, hogy a szülők, tanárok rendszeresen 

beszélgessenek a gyermekekkel internetezési 

szokásaikról és arról, hogyan lehet biztonságban 

online. Ehhez nyújtunk most néhány tanácsot:  

 

1. Kérdezze meg, hogy milyen honlapokat szeret meglátogatni és milyen célból! 

2. Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a biztonságos internetezés érdekében! 

Előfordult-e, amikor úgy érezte, hogy bántja vagy zavarba hozza egy információ / 

beszélgetés / kép / videó? Beszélgessen vele arról, hogyan előzheti meg legközelebb 

ezeket a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen esetekben! 

3. Gondolja végig, mire használja az internetet Ön és mire a gyermek! Van olyan 

tevékenység, amit felnőtt és gyermek együtt végezhetnének az interneten? 

4. Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj esetén hova fordulhat, amennyiben olyan 
tartalomra bukkan, amely  
 pedofil tartalom 
 erőszakos tartalom 
 idegen és fajgyűlöletre uszító tartalom 
 drogfogyasztásra csábítás 
 hozzájárulása nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett tartalom vagy 
 egyéb sértő tartalom 

 
Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE-tól kaphat segítséget : 

http://www.biztonsagosinternet.hu  

Ők a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és 

amennyiben igen, értesítik a rendőrséget. Így megelőzhető, hogy más gyerekek is 

rátaláljanak az adott oldalra. Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre volna szükség (akár 

névtelenül is), akkor forduljon a  

KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ  

http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu  

A honlapon keresztül chatelni lehet velük, de a 116 11-es számon telefonon is 

elérhetőek éjjel – nappal. 

5. Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az időkereten túl ez 

tartalmazza a másokkal szembeni helyes magatartást, az Ön által is elfogadott internetes 

játékokat és honlapokat! 

6. Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetőséget 

is! Fedezzék fel ezeket és motiválja a gyermeket a kreatív és hasznos 

internethasználatra! 

Forrás: https://saferinternet.hu/hirek/2014/12/02/beszelgessen-gyermekevel-az-internetezesrol  

http://www.biztonsagosinternet.hu/
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu
https://saferinternet.hu/hirek/2014/12/02/beszelgessen-gyermekevel-az-internetezesrol
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„Az ember természeténél fogva társas élőlény.” 

Arisztotelész 

 
Bár Veszprém megye bűnügyi statisztikai adatai tovább javulnak, a 100.000 lakosra jutó 

bűncselekmények száma pedig országosan nálunk a második legalacsonyabb, azonban még 
mindig válnak bűncselekmény áldozatává az itt élő emberek. A szerencsés többséghez tartozók 
talán nem is érzékelik, hogy esetleg milyen tragédiák játszódnak le a környezetükben. Az 
áldozatok ugyanis gyakran hallgatnak arról, ami velük történt, így számos bűncselekmény meg 
sem jelenik a statisztikákban. De a magukba forduló emberek nemcsak a hatóságoknak nem 
jelzik, hogy bűncselekmény áldozatává váltak, hanem sokszor még hozzátartozóik előtt is 
titkolóznak. Az egyén pedig magára marad az elszenvedett anyagi kárral, esetleg testi 
sérüléssel vagy lelki traumával. Ez a hallgatás azonban magányossá, izolálttá tesz. A 
bekövetkezett bűncselekményt utólag ugyan nincs lehetőség meg nem történné tenni, azonban 
annak kellemetlen következményeit mérsékelni lehet. 
 

A legtöbb embernek könnyebb a sors csapásait elviselni, ha maga körül tudhat 
olyanokat, akikkel megoszthatja érzéseit, gondolatait. Fontos, hogy elsősorban a gyermekek, az 
idősek, a nők és mindenki, aki valamilyen szempontból kiszolgáltatottabb helyzetben él (pl. 
hajléktalan) érezhesse, számíthat mások megértésére, segítségére, elfogadására. Egy ilyen 
közegben a bűncselekmény áldozata is könnyebben megnyílik, beszédessé válhat. Nem egy 
magányosan élő, idős ember esetében tapasztaltuk, hogy a vagyona ellen intézett támadás 
után napokig hallgatott, de az őt meglátogató családtag jelenlétében megnyílt és beszámolt 
neki a történtekről. Ezután már magától értetődően a rendőrséget is értesítették, tehát ha késve 
is, de megindulhatott a nyomozás. 
 

Miért fontos az, hogy a bűncselekmények ne maradjanak látensek, hanem a sértett vagy 
az érdekében eljáró személy bejelentse azt? Egyrészt azért, mert vannak olyan, az áldozatot 
megillető állami szolgáltatások, melyek igénybevételének feltétele, hogy az ügyben eljárás 
legyen folyamatban.  
 

A bűncselekmény áldozatává vált személyek megyénkben a 

 

Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatától  

     8200 Veszprém, Kossuth u. 10. tel.: (88) 579-458; 

 e-mail: veszprem@kimisz.gov.hu  

 

kaphatnak segítséget. 

 

Legfontosabb teendőjük, hogy a bűncselekményt követően öt napon belül jelezzék 
segítségnyújtás iránti igényüket a Szolgálatnál. Megtehetik ezt bármilyen formában, 
személyesen, postai úton, e-mailen, vagy akár telefonon is. A kérelmet adatlapon kell 
előterjeszteni, melyet a Szolgálattól, illetőleg rendőrkapitányságainktól, rendőrőrseinktől tudnak 
beszerezni. A kérelemhez rendőrségi igazolást kell mellékelni, melyet a Szolgálat szükség 
esetén hivatalból beszerez.  

BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA  

2015. FEBRUÁR 22. 

mailto:veszprem@kimisz.gov.hu
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A segítségnyújtás a bűncselekmény következtében kialakult krízishelyzetet orvosolja. 
Amennyiben az áldozat létfenntartása veszélybe kerül, vagyis élelmezése, lakhatása, 
gyógyászati kiadásai fedezetlenné válnak, azonnali vissza nem térítendő pénzügyi segélyt 
kaphat. Az élet elvesztésével járó, maradandó fogyatékosságot vagy súlyos sérülést okozó 
bűncselekmények esetén nagyobb összegű állami kárenyhítésre is lehetőség van, amely 
szintén nem visszatérítendő. Segítséget kaphat az áldozat érdekei érvényesítéséhez, illetve jogi 
problémáinak megoldásához is. Természetesen e szolgáltatásokat senki sem köteles igénybe 
venni. Bárki dönthet úgy, hogy lemond róluk.  
 

Azonban a bejelentés elmulasztásával azt is elérheti, hogy a tettesek végérvényesen 
egérutat nyerjenek, hiszen így senki sem fog utánuk nyomozni. De a pórul járt számíthat-e majd 
valamilyen „hálára” lemondásáért, passzivitásáért cserébe a bűnözők részéről? Trükkös 
lopások idős sértettjei esetében nem egyszer tapasztaljuk, hogy az elkövetők korábbi sikerükön 
felbuzdulva hónapokkal később egy másik legendát alkalmazva visszatérnek ugyanoda, és 
újabb kárt okoznak. Vannak olyan programjaink, melyek keretében bűncselekmények korábbi 
sértettjeit keressük fel tanácsadás céljából, éppen azért, hogy ne váljanak ismételten áldozattá. 
Nyilván csak azokkal tudunk érintkezésbe lépni, akikről korábban már tudomást szereztünk. 
 

A bűncselekmények áldozatainak napja jó apropója annak, hogy tudatosítsuk 
olvasóinkban, hogy a büntetőeljárás legalább annyira folyik a sértett érdekében, mint az 
elkövető ellen. Ebből következően pedig senkinek sem szabad szemlesütve járnia azért, mert 
személy vagy vagyon elleni támadás célpontjává vált. Nyomozás nemcsak a sértett 
kezdeményezésére indulhat, hanem hivatalból üldözendő bűncselekmény esetében bárkinek a 
bejelentése alapján. Itt értékelődik fel a család, a lakókörnyezet, de akár egy véletlen szemtanú 
szerepe is. Ha nem mennek el közömbösen az emberek a tudomásukra jutott tények mellett, ők 
maguk is sokat tehetnek elsősorban az áldozatok érdekében, másodsorban a bűnüldözés 
érdekeit szolgálva, közvetve pedig szűkebb értelemben vett világunk biztonságáért. 
 

 

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. Töreki Sándor r. dandártábornok, 

rendőrfőkapitány 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

