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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. szeptember havi 
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben az „Egy hónap – egy téma” 
kampány keretében felhívjuk a figyelmet a közösségi oldalak 
veszélyeire. Hírlevelünk további részében ismertetjük Veszprém 
megyében az iskolai drogprevenció szakterületén tevékenykedő 
munkatársaink elérhetőségeit, továbbá az iskolakezdésre 
figyelemmel bemutatjuk az iskolai prevenciós programjainkat.   

 
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 
 

Az egy hónap – egy téma a biztonságos internethasználatért kampány keretében ezen hírlevelünkben a   
közösségi oldalak veszélyeiről lesz szó. A rendőrség kampányában minden hónapban más-más témát érintő, a 

biztonságos internethasználatot elősegítő információs anyag érhető el a honlapján, a www.police.hu-n.  
 

 
A különböző közösségi oldalak kiváló lehetőséget 
biztosítanak a barátainkkal, családtagjainkkal, 
ismerőseinkkel való kapcsolattartásra, élményeink, fotóink 
és fontos életeseményeink megosztására. Az online térben 
való létnek köszönhetően a tér és az idő szabta korlátok 
leomlottak, a kommunikáció sokkal könnyebb és gyorsabb 
csatornákon zajlik. A közösségi oldalak az előnyök mellett 
ugyanakkor kockázatot is jelentenek a felhasználók 
számára, ha azt nem tudatosan és kellő körültekintéssel 
használják.  
 

A közösségi oldalak segítségével a kommunikáció könnyebbé vált, a megosztott személyes információk 
mennyisége ugrásszerűen megnőtt. A közösségi oldalak az előnyök mellett ugyanakkor kockázatot is 
jelentenek a felhasználóknak. 

 
SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA 

A közösségi oldalak lehetőséget biztosítanak a személyes adataink megadására, amelyek nem 
megfelelő biztonsági beállítások esetén mások, akár idegenek számára is láthatóak lesznek. Mindig 
mérlegeljünk, hogy milyen személyes adatot adunk meg és azt is, hogy azt ki láthatja. A személyes 
adatok – mint a születési hely vagy idő, lakcím, családi kapcsolatok – visszaélésre adnak lehetőséget, 
így ezek láthatóságát érdemes korlátozni. 

 
 
 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VESZÉLYEI 

 

http://www.police.hu-n/
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BEJEGYZÉSEK MEGOSZTÁSA 
Egy bejegyzés, fénykép szintén tartalmazhat olyan információt, ami visszaéléshez vagy zaklatáshoz 
vezethet. Gondoljuk végig, hogy valóban szerencsés-e az adott bejegyzést, fényképet megosztani, 
illetve azt, hogy kivel osztjuk meg. Több közösségi oldalon lehetőség van arra, hogy egy bejegyzést 
csak az ismerőseink egy részével (pl. közeli családtagokkal) osszunk meg. Mindig tartsuk szem előtt, 
hogy a feltöltött információ, fényképkép interneten történő terjedését nem tudjuk kontrollálni, így az 
eljuthat idegenekhez is! 
 

GONDOLJA ÁT, MIELŐTT MEGOSZTJA! 
 teljes születési dátum 

 lakcím 
 telefonszám 

 családi állapot és családi kapcsolatok 
 aktuális tartózkodási hely, utazási 

terv 
 olyan információk, amelyeket nem 

osztana meg családjával, 
munkatársaival vagy a 

szomszédjaival 
 munkájával kapcsolatos aktualitások 
 másról készített fotók az adott 

személy beleegyezése nélkül. 
 

FELHASZNÁLÓI FIÓKUNK BIZTONSÁGA 
Ha illetéktelen személynek módjában áll belépni a fiókunkba, a közösségi oldalban használt profilunkban 
minden általunk feltöltött információ, fénykép elérhető lesz számára, még akkor is, ha azt csupán 
személyes üzenetben egy embernek osztottuk meg. Az így megszerzett információkkal visszaélhetnek, 
nagy nyilvánosság részére közzétehetik vagy akár zsarolhatják is vele az áldozatot. Az illetéktelen 
hozzáférés megelőzése érdekében válasszunk megfelelő jelszót, amely nem kapcsolódik a 
személyünkhöz. A különböző oldalak többféle lehetőséget biztosítanak a felhasználói fiókok védelmére. 
Ismerjük meg ezeket, válasszuk ki a nekünk megfelelőt. A nem kizárólag általunk használt 
számítógépen (iskolában, munkahelyen, ismerősnél, nyilvános helyen) mindig jelentkezzünk ki a 
felhasználói fiókból, a böngésző bezárása nem elegendő, mivel az oldal újbóli megnyitása esetén 
automatikusan belép az utoljára használt felhasználói fiókba. Az ilyen számítógépeken a felhasználói 
nevünket és jelszavunkat se jegyeztessük meg a böngészővel. 
 

ZAKLATÁS 
A közösségi oldalak könnyen válthatnak az online zaklatás színtereivé. A zaklatás megvalósulhat bántó, 
fenyegető, gúnyoldó személyes üzenetek vagy csoportban írt hozzászólások formájában. Az ilyen 
bejegyzéseket jelenteni lehet az oldal üzemeltetőjének. Javasoljuk, hogy ilyen esetben készítsen a 
zaklató üzenetekről képernyőmentést, szakítson meg minden kapcsolatot a zaklatóval, tiltsa le, hogy ne 
tudjon önnel kapcsolatba lépni. Ha a zaklatást folytatja (esetleg más felhasználói fiókkal vagy más 
csatornán), forduljon a rendőrséghez. 
 

CSALÁSOK 
A közösségi oldalak lehetővé teszik, hogy idegenek is kapcsolatban lépjenek velünk. A rólunk közzétett 
információk alapján könnyen csalók céltáblájává válhatunk. Tipikus elkövetési forma, hogy nagyon 
kedvező üzleti lehetőséget kínálnak (minimális befektetéssel lehet szert tenni jelentős haszonra), vagy 
külföldi, jól fizető munkát ajánlanak némi közvetítői díjért cserébe. A csalások másik jellemző formája az 
online nyereményjátékokkal kapcsolatos. A csalók azzal keresik meg a kiszemelt áldozatot, hogy 
valamilyen nyereményjátékon nyert, de a nyeremény kézhezvételéhez szükség van arra, hogy a nyertes 
egy telefonkártya egyenlegét feltöltse vagy egy üzenetet küldjön el egy telefonszámra. Óvakodjunk az 
ilyen ajánlatoktól, mert ezek jellemzően csalóktól érkeznek. 
 
 
Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/sites/default/files/1honap_1tema_szeptember.pdf)  

 

http://www.police.hu/sites/default/files/1honap_1tema_szeptember.pdf
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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.  

 
 

Veszprém megyei drogprevenciós tanácsadók: 
 
 

Pápai Rendőrkapitányság 
Név: Császárné Elek Veronika r. alezredes Szolgálati hely: Pápai Rendőrkapitányság 

Telefonszám: +36 70/682-5075 E-mail cím: drogprevencio.papark@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap utolsó péntek 12.30-13.30 a Pápai Rendőrkapitányságon 

Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét péntek 10.00-11.00  
Tapolcai Rendőrkapitányság 

Név: Molnár András r. őrnagy Szolgálati hely: Tapolca Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 06-87/412-322, mellék: 75 

E-mail cím: drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első hétfő, 09.00-10.00 óra Tapolcai Rendőrkapitányság 

Telefonos ügyelet ideje: Páros hét hétfő 10.00-12.00 óra 
Várpalotai Rendőrkapitányság 

Név: Bartók Judit rendőr százados Szolgálati hely: Várpalotai Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/592-450 43-42-es mellék  

E-mail cím: drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első csütörtök 15.30-16.30 Várpalotai Rendőrkapitányság 103.a. 

Telefonos ügyelet ideje: Páros héten pénteken 13.00-14.00 
Veszprémi Rendőrkapitányság 

Név: Orsós Károly r. őrnagy Szolgálati hely: Veszprémi Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/428-022, 13-03-as mellék 

E-mail cím: drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hétfő, 14.00-15.00 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét hétfő, 10.00-11.00 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság 

Név: Szekeres Kornél c. r. őrnagy Szolgálati hely: Balatonfüred Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 06-70-682-50-72 

E-mail cím: drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: Balatonfüred: Arácsi Népház, minden hónap utolsó csütörtök 15.45-17.45 óra 

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 15-én 16.00-18.00 
Ajkai Rendőrkapitányság 

Név: Gyuris Mónika r. főhadnagy Szolgálati hely: Ajkai Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 20/682-50-74 

E-mail cím: drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első szerda 14.00-15.00 Ajkai Rendőrkapitányságon 

Telefonos ügyelet ideje: páros héten hétfőnként 14-15 óra között 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Név: Stanka Mária r. őrnagy Szolgálati hely: Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
Telefonszám: 88/438-711/4509 

E-mail cím: drogprevencio.balatonalmadirk@veszprem.police.hu  
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap 3. szerda 9.00-10.00 Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 

DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK 

 VESZPRÉM MEGYÉBEN 

mailto:drogprevencio.papark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.tapolcark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.varpalotark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.veszpremrk@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.ajkark@veszprem.police.hu
mailto:drogprevencio.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
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Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció 
után gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük 
a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű 
veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen 
eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra. 

Az iskolakezdésre figyelemmel bemutatjuk, hogy Veszprém megyében, a 2018/19-es tanévben a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság milyen főbb bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági iskolai 
programmal fokozza az iskolás korosztály biztonságát, amelyek keretében hasznos prevenciós tanácsok 
mellett gyakorlati útmutatókat is kapnak a diákok.  

AZ „ISKOLA RENDŐRE” program 

„Az iskola rendőre” program 2008. szeptember 1-jén indult útjára, mely az eddigi tapasztalatok alapján 
nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló balesetmegelőzési tevékenységet. 
Elmondható, hogy a rendőri jelenlét miatt a gyermekek, a pedagógusok és a szülők egyaránt nagyobb 
biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az iskolák környékén a gépkocsivezetők 
sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek.  

Veszprém megyében az összes általános és középiskola csatlakozott a programhoz, amelyben több 
mint 100 Iskola rendőr tevékenykedik. A tanév megkezdése előtt valamennyi rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő összes általános- és középiskolai oktatási intézmény közvetlen 
környezete (köz-, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzetét) áttekintésre, elemzésre került. A 
bejárásokba, felmérésekbe bevontuk a közlekedéssel kapcsolatos más szerveket, a helyi 
önkormányzatokat, az érintett tanintézmények képviselőit. Az észlelt közlekedésbiztonsági, forgalom 
technikai hiányosságokat (jelző táblák hiánya, kopott útburkolati jelek) jeleztük az illetékes szerveknek 
azok kijavításra, pótlásra kerültek.  

A rendőrkapitányságok a tanévhez kapcsolódóan, főként szeptemberben, többségében a napi oktatás 
kezdetének és befejezésének időszakában – kiemelt rendőri jelenlétet  biztosítanak azon általános 
iskolák környékén, ahol ez indokoltnak mutatkozik az előzetes bejárások alkalmával.  Demonstratív 
rendőri jelenléttel elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését a gépjárművezetők jogkövető 
magatartását ellenőrzik, a feladat végrehajtásába bevonják a polgárőrség szervezetét is.   

 SZÜLŐKKEL KÖZÖS DROGPREVENCIÓS program 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) 
Korm. határozat kimondja: „A családok, főképpen a szülők feladata a nevelés, a 
védelmi és önvédelmi funkciók kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a 
probléma- és konfliktusmegoldó képességek kialakítása. Ugyanakkor problémát 
jelent, hogy sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában az egyes 
bűncselekmények társadalmi veszélyességével, a gyermekeikre leselkedő 
veszélyekkel.” 

Annak érdekében, hogy széles körben megismerhetővé tegyük és tudatosítsuk, a Rendőrség a szülőkre 
és a családokra kiemelt partnerként tekint a kábítószer-bűnözés megelőzésében, az Országos Rendőr-
főkapitányság, a fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a budapesti kerületi és a városi 
rendőrkapitányságok 2014 szeptemberében új drog-prevenciós programot indítottak a kiskorúak 
kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében. A program célja, hogy minden 12-18 éves 
gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, 
személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető 
igazságszolgáltatást érintő kockázataival.  

 

BIZTONSÁGBAN AZ ISKOLÁKBAN!  
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„EGY NAP A BIZTONSÁGÉRT – EGY NAP AZ ISKOLÁBAN” program 

 

A komplex iskolai programot a 6-14 éves korosztály 
számára, 8 együttműködő részvételével komplex 
iskolai programot működtetünk „Egy nap a 
biztonságért – egy nap az iskolában” címmel. Ennek 
keretében beszélgetésekre, előadásokra, technikai 
eszközök megtekintésére, interaktív bemutatókra és 
rajzpályázatra kerül sor. A programot előzetes 
jelentkezés alapján minimum 5 alkalommal tartjuk 
meg a megye - jelentkezések alapján – kiválasztott 
általános iskoláiban, az alsó és felső tagozatosok 
részére. A program célja, hogy a gyermekek 
komplex, az élet minden területére kiterjedő, 
biztonságukat növelő ismereteket kapjanak a 
közreműködő szervektől (VMRFK, Vöröskereszt, 
Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park, NAV vám- és pénzügyőr szakterülete, Alkohol- és Drogsegély Ambulancia, megyei 
büntetés-végrehajtási intézet). Ismereteket kapnak a bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzése, 
egészségmegőrzés, mentálhigiéné, a balesetek megelőzése, a katasztrófahelyzetek felismerése, 
bűnmegelőzés, környezetvédelem és jogkövető magatartás témakörben.  

A program végén a 40 legjobb rajzot készítő 
alsó tagozatos tanuló egy, a rajzokból 
összeállított kiállítással egybekötött, záró 
rendezvény keretében díjazásban részesül. A 
pályázatra benyújtott rajzokat egy Veszprém 
megyei, ismert festőművész értékeli, bírálja és 
választja ki a legjobban sikerült „művészi 
alkotásokat”. A programmal a 6-14 éves 
korosztály jelentős része kap komplex 
biztonságra nevelő ismereteket, amelyre 
további ismeretek építhetők. A program során 
egy korábbi, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
általi támogatásból beszerzett prevenciós 
tartalmú órarendet és tolltartót kapnak a 
programban részt vevő gyermekek. 
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DADA program (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) 

A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok 
próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az 
érintettek számarányát tekintve is. A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri 
végig az általános iskolás tanulókat.  

 
A Program lényege, hogy a megyei rendőr-
főkapitányságok, illetve a helyi 
rendőrkapitányságok állományából, a feladatot 
önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr 
meghatározott tematika és tananyag szerint 
havonta egy alkalommal – általában 
osztályfőnöki óra keretében – foglakozást tart 
a tanulóknak. Ezt a programot kizárólag rendőr 
oktathatja, mert ő olyan – rendőrségi gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló – elsődleges, hiteles 
ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem 
a pedagógusok, sem a szülők nincsenek 
birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük 
az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, 

vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen 
kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az 
oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, 
lényeges szerepe van a gyerek által “hozott” problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és 
szerepjátékoknak. A DADA készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést 
építő program. Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják 
különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik 
következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, 
kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek 
magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a 
következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, 
mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. 
 

 
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE ÖNNEK, CSALÁDTAGJAINAK VAGY ISMERŐSEINEK? 

Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja 
a 112 segélykérő számot! 

 
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:futtaton@veszprem.police.hu

