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Kedves Olvasó! 

 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. augusztus havi 

bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az „Egy hónap – 

egy téma” kampány keretében, a közösségi oldalak biztonságos 

használatának főbb szempontjait.  

Tudja mit tegyen, ha bűncselekmény áldozatává válik vagy ha 

igazoltatja a rendőr? Hírlevelünkben ezen kérdésekre is választ 

kap.  

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 
 
 
 

 

 
 

Az egy hónap – egy téma a biztonságos 
internethasználatért kampány keretében 

ezen hírlevelünkben a  körültekintő 
szörfözésről – a közösségi oldalak 
biztonságos használatáról lesz szó. 

 

A rendőrség új kampányában minden 

hónapban más-más témát érintő, a 

biztonságos internethasználatot 

elősegítő információs anyagot tesz 

közzé honlapján, a www.police.hu-n.  

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017 májusától indította el online kampányát. Az internet 

biztonságos használatával kapcsolatos témák közül minden hónapban az időszakra jellemző 

aktualitások szerint választják ki a hónap központi kérdését.  

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

A BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLATÉRT 

http://www.police.hu-n/
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Internethasználat során számos személyes információt osztunk meg magunkról, sokszor nem is tudva 
róla. Aktívan és passzívan nyomot hagyunk magunk után az online világban, ezzel sokszor 
kiszolgáltatva magunkat a rosszindulatú emberek számára. 

Veszélytelennek érezhetjük a nyaraláson készült fotók és más személyes tartalmak megosztását, pedig 
ezekkel a bűnözők vissza is élhetnek. 

A rendőrség a csatolt tájékoztató anyagban ahhoz ad tanácsokat, hogy hogyan kerüljük el azt, 
hogy személyiséglopás áldozataivá váljunk, miként használjuk a közösségi oldalakat óvatosan és 
tudatosan. 

A közleményünkhöz készített videóban szereplő fiatalember saját tapasztalatairól számol be a témához 
kapcsolódóan.  

Kalmár Bencével készített interjú videó felvétele elérhető itt: https://youtu.be/JaUNyZS_GnU  
 

 

Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat (http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/ 

bunmegelozes/aktualis/korultekinto-szorfozes-a-kozossegi-oldalak-biztonsagos )  

… ha bűncselekmény áldozatává váltam? 

Hívja a 112-es segélykérő számot! Fontos, hogy az operátornak pontosan adja meg, hol van, és hol 
történt az eset. 

Ha bűncselekményt követtek el Ön ellen, haladéktalanul tegyen feljelentést! Ezt megteheti személyesen 
bármely rendőrkapitányságon, ügyészségen, bíróságon, illetve e-mailben, levélben vagy telefonon. 
Emellett a „Telefontanú” +36-80/555-111 zöld számán is tehet feljelentést. 

Törekedjen arra, hogy a feljelentés tartalmazza a bűncselekmény részletes leírását, lehetséges 
bizonyítékait, a látleletet (ha készült) és a tanúk nevét, elérhetőségét (ha ismeri). 

Sértettként az eljárásban számos jog megilleti Önt. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 
áldozatsegítő szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Áldozatsegítő Vonal éjjel-nappal ingyenesen hívható a 
+36-80/225-225 zöld számon, ahol teljes körű tájékoztatást és segítséget kaphat, így például az 
Áldozatsegítő Szolgálatok regionális elérhetőségéről is felvilágosítják. Ha bűncselekmény miatt 
pénzzavarba kerül, az elkövetéstől számított 5 napon belül azonnali pénzügyi segélyért fordulhat az 
Áldozatsegítő Szolgálathoz. 

Vannak speciális bűncselekmények, amelyeknél különösen nehéz lehet feljelentést tenni az esetleges 
szégyenérzet vagy a megtorlástól való félelem miatt. Ilyenek a szexuális bűncselekmények és a 
hozzátartozók közötti erőszak. Feljelentés esetén a rendőrség tanúként fogja kihallgatni. Kollégáinknak a 
kihallgatás során a lehető legnagyobb kímélettel kell Önnel bánniuk. Segítőként ügyvéd is jelen lehet, és 
kérheti például, hogy a kihallgatást Önnel azonos nemű rendőr folytassa. 

Ha még nem múltál el 18 éves, akkor csak a szüleid, vagy ha nem velük élsz, akkor a gondozód (pl. 
nagyszüleid) jelenlétében vagy kihallgatható. Ha viszont a támadó, bántalmazó maga a szülő vagy a 
gondozó, akkor ő a kihallgatásodon nem lehet jelen. Ha félsz a támadótól, bántalmazótól, kérheted, 
hogy az eljárás során az iratokon az adataid ne szerepeljenek, azokat csak a hatóságok ismerhessék 
meg, hogy kapcsolatot tudjanak veled tartani. 

M I T   T E G Y E K  ? ? ? 

https://youtu.be/JaUNyZS_GnU
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/%20bunmegelozes/aktualis/korultekinto-szorfozes-a-kozossegi-oldalak-biztonsagos
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/%20bunmegelozes/aktualis/korultekinto-szorfozes-a-kozossegi-oldalak-biztonsagos
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… ha igazoltat a rendőr? 

Az egyenruhás és civil ruhás rendőr mellett igazoltathatja közterület-felügyelő, fegyveres biztonsági őr, 
személy- és vagyonőr, természetvédelmi őr, vadász, halászati őr, erdész stb. A polgárőröknek erre nincs 
joguk, a jegyellenőr viszont elkérheti az igazolványt. Amennyiben azt az utas nem adja át neki, úgy nem 
igazoltathat, erre kizárólag rendőrt vagy közterület-felügyelőt kérhet fel. Egyenruhás rendőrnél az 
egyenruha és az azon lévő azonosító jelvény, civil ruhás rendőrnél a fényképes igazolvány és jelvény, a 
közterület-felügyelőnél a fényképes igazolványa és a számmal ellátott jelvénye azonosítja az intézkedő 
személyt. Ön az igazoltatáskor kérheti ezek bemutatását. 

A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából igazoltathatja. Ön érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is igazolhatja magát. A rendőr a 
személyazonosság megállapítása céljából feltartóztathatja, vagy ha nem igazolja magát, előállíthatja a 
rendőrségre. Ha személyazonosságát másképp nem lehet megállapítani, ujjnyomatot is vehet, illetve 
fényképfelvétel készíthető Önről és különös ismertetőjegyeiről. 

 
… ha közúton ellenőriztek? 

A közúti ellenőrzésnek két célja van. Egyrészt ellenőrzik, hogy képes és alkalmas-e a vezetésre, a 
KRESZ szabályait betartja-e, másrészt, hogy a járműve biztonságos-e. A közúti ellenőrzéskor a rendőr 
megszondáztathatja. Ha valószínű, hogy alkoholt vagy kábítószert fogyasztott a vezetés előtt vagy alatt, 
orvosnál vérminta adására is kötelezheti Önt. Emellett jogosítványát, forgalmi engedélyét vagy a 
járműve rendszámát a helyszínen elveheti. 

A rendőr a forgalomban való részvételt is megtilthatja, ha a jármű vagy az Ön állapota a közlekedés 
biztonságát veszélyezteti. Ennek érdekében a jármű kulcsait elveheti, vagy a járművet elszállíttathatja. 

Forrás: http://www.police.hu/ugyintezes/mit-tegyek  

 

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 

http://www.police.hu/ugyintezes/mit-tegyek
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

