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Kedves Olvasó! 

 
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2016. május havi 
bűnmegelőzési hírlevelünket, amelyben bemutatjuk a „Házhoz megyünk” 
megelőző vagyonvédelmi program májusi helyszíneit és hasznos 
tanácsokat adunk a bankkártyás csalások kivédéséhez.  

 
 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 
megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 

 

 

 

MÁJUS 15. A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJA 
 

 

1994-ben az ENSZ május 15-ét A CSALÁD NEMZETKÖZI 

NAPJÁvá nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. 

A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb 

„intézményére” irányítja. 

 

 
 

Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_csalad_nemzetkozi_napja  
 

 

 

MÁJUS 18. AZ INTERNET VILÁGNAPJA 
 

AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai, 

mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el 

hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló, mindenki 

számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja szervesen 

összetartozik a távközlés világnapjával. 

 
 

 

Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_internet_vilagnapja  

 
 

MÁJUSI VILÁGNAPOK 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_csalad_nemzetkozi_napja
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_internet_vilagnapja


 
3 

 
 

MÁJUS 24. Az ELTŰNT GYERMEKEK 

VILÁGNAPJA 
 
 

Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök 

által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet az 

1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan 

Patzra és sorstársaira emlékezve tartanak ezen a napon.  
 
 
 

Etan Patz (1972. október 9, eltűnt: 1979. május 25-én) hat éves volt, amikor New Yorkban nyoma 

veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban, a 

gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Etan volt az 

első, akinek a fényképe megjelent a boltokban a tejes-dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált.  

 

Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott Eltűnt és Szexuálisan Kihasznált Gyerekekért 

Európai Föderációja karolta fel, amely ernyőszervezetként koordinálja a prevenciós és az eltűntek 

felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25. legyen az eltűnt és 

bántalmazott gyermekek napja. 

 

 

Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg (Albánia, Argentína, Ausztrália,  

Fehéroroszország, Belgium, Brazília, Kanada, Németország, Görögország,Írország, Olaszország, Mexikó,

 Hollandia, Új-Zéland, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-

Korea, Spanyolország, az Egyesült Királyság, USA, valamint Magyarország).  

 

2011-től az Ezer lámpás éjszakája elnevezésű kampány keretében Magyarországon új kezdeményezést 

indítottak, az Egyesült Államokból átvett akció keretében tejes-dobozokon, ásványvizeken és 2013-tól 

kenyércsomagoláson jelennek meg eltűnt magyar fiatalok fényképei. 2011-től több mint 40 gyermek 

fényképét közölték, közülük 12 gyermeket meg is találtak. 

 

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elt%C5%B1nt_gyerekek_vil%C3%A1gnapja  

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://hu.wikipedia.org/wiki/1983
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etan_Patz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etan_Patz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etan_Patz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elt%C5%B1nt_%C3%A9s_Szexu%C3%A1lisan_Kihaszn%C3%A1lt_Gyerekek%C3%A9rt_Eur%C3%B3pai_F%C3%B6der%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elt%C5%B1nt_%C3%A9s_Szexu%C3%A1lisan_Kihaszn%C3%A1lt_Gyerekek%C3%A9rt_Eur%C3%B3pai_F%C3%B6der%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Argent%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9roroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Z%C3%A9land
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-afrikai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Korea
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Korea
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ezer_l%C3%A1mp%C3%A1s_%C3%A9jszak%C3%A1ja&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elt%C5%B1nt_gyerekek_vil%C3%A1gnapja
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Korábban beszámoltunk arról, hogy a rendőrség országos szintű, „Házhoz 

megyünk” elnevezésű kampánysorozatot indított 2015. szeptember 30-án a 

lakosság vagyonbiztonsága érdekében. 

 

Veszprém megyében a program keretében több rendőrkapitányság 

székhelyén vagyonvédelmi információs ponton várják az érdeklődőket.  

 
2016. májusi helyszínek: 

9-én 13.00 – 16.00 Ajka (Nagy László Városi Könyvtár, Ajka, Szabadság tér 13.) 

10-én 13.00 – 16.00 Ajka (Nagy László Városi Könyvtár, Ajka, Szabadság tér 13.) 

11-én 09.00 – 12.00 Ajka (Nagy László Városi Könyvtár, Ajka, Szabadság tér 13.) 

12-én 14.00 – 17.00 Ajka (Nagy László Városi Könyvtár, Ajka, Szabadság tér 13.) 

13-án 13.00 – 16.00 Ajka (Nagy László Városi Könyvtár, Ajka, Szabadság tér 13.) 

23-án 15.00 – 18.00 Veszprém (Cholnoky Könyvtár, Rózsa u. 48.) 

24-én 10.00 – 13.00 Veszprém (Cholnoky Könyvtár, Rózsa u. 48.) 

25-én 15.00 – 18.00 Veszprém (Cholnoky Könyvtár, Rózsa u. 48.)    

26-án 14.00 – 17.00 Veszprém (Cholnoky Könyvtár, Rózsa u. 48.) 

27-én 10.00 – 13.00 Veszprém (Cholnoky Könyvtár, Rózsa u. 48.) 

 

 

Továbbra is jelen vannak a mobiltelefon-feltöltőkártyás és a bankkártyás visszaélések 

Magyarországon.  

 

A bankkártyás csalásoknál jöhet a csapda e-mailben, telefonon, de még a jó öreg mágnescsíkos csalás 

sem ment ki teljesen a divatból. A csalások lényege, hogy a bűnözők hozzáférjenek az érintett  

bankszámlájához, megszerezve a bankkártyájának adatait. Telefonhívások esetében sokan nem is 

gyanakszanak, mivel személyes adataik (név, telefonszám) a hívó fél tulajdonában vannak. A 

forgatókönyv sok esetben azonos, "ellenőrzésképpen" elkérik a PIN kódunkat. Bankkártya számát 

körültekintően kezelje! PIN kódunkat senki nem kérheti el tőlünk sem e-mailben, sem telefonon, 

sem pedig személyesen.  Ha a csalónak sikerül megszereznie az adatokat, szinte lehetetlen kideríteni, 

hogy hova lett, mert legtöbbször lenyomozhatatlan. 

 
A mobiltelefon-feltöltőkártyás csaló valamely szolgáltató munkatársaként bemutatkozva, nagy összegű 

nyereményről tájékoztatja áldozatát, és, hogy ahhoz hozzájusson a „szerencsés” mindössze annyit kell 

tennie, hogy feltöltőkárty(á)kat  vásárol és azok számát megadja, vagy ő maga tölti fel (pl. automatánál, 

benzinkúton) a csaló által magadott telefonszámokat. Ha beválik a „trükk”, akkor az elkövető(k) a 

megszerzett feltöltőkártya-számmal saját egyenlegüket töltik fel, vagy eladják másoknak. Az elküvetők 

előadása meggyőző, de az ajánlat egyszerű átverés: a szolgáltatók nem sorsolnak készpénzes 

nyereményt, s ennek átadása sem kötődik feltöltőkártya szám-bediktálásához. A gyors felderítés 

érdekében kérjük, hogy amennyiben feltöltőkártyás csalás áldozatává vált, vagy ilyen jellegű 

telefonhívást kap, azonnal hívja a 112-es telefonszámot és tegyen bejelentést! 
 

Hogyan előzheti meg, hogy feltöltő-kártyás vagy 

bankkártyás csalás áldozatává váljon? 

 2016 májusában is „Házhoz megyünk” Veszprém megyében 
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Tanácsaink bankkártyás csalások elkerülésére: 
 

- Ne tegye ki közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát! 

- Ne tároljon számítógépen, telefonon személyes és bankkártya adatokat, 

mert feltört számítógépéből vagy ellopott telefonjából is 

megszerezhetőek információk. 

- Telefonhívások során, vagy e-mailban soha ne adjanak meg semmilyen bankkártyára 

vonatkozó adatot! 

- Az online csalások ellen is van védelem. Több magyar banknál lehetőség van arra, hogy 

kártyás vásárlást csak egy SMS-ben történő azonosítás után lehessen indítani. Ilyenkor 

hiába szerezték meg a kártyaadatokat, a tulajdonos telefonja nélkül nem tudnak visszaélni 

ezekkel. 

- Ne adja meg a kártyaadatait gyanús honlapon vagy akár telefonon! 

- Szabad pénzét megtakarítási számlára helyezze át vagy nyisson a bankjánál az online 

vásárlásaihoz egy „internet alszámlát”, amelyen mindig csak annyi összeg legyen, amennyi 

az aktuális internetes vásárláshoz szükséges és kizárólag ennek a kártyának az adatait adja 

meg vásárláskor. Ezzel csak egy adott összeghez lehet hozzáférni, többi pénzét biztonságban 

tudhatja. 

 
Tanácsaink feltöltőkártyás csalások elkerülésére: 
 

- Ne tegye ki közösségi oldalakon a telefonszámát! 

- Telefonhívások során ne higgyen a nagy nyereményben! 

- Fogjon gyanút, ha a csaló feltételt köt a pénz átvételéhez! 

- A csaló kérésének ne tegyen eleget! 

- Ne vásároljon nagy összegű feltöltőkártyá(ka)t és ne adja meg a számo(ka)t senkinek! 

 

 
Az ilyen bűncselekményeket csak megelőzéssel akadályozhatjuk meg! 

Ezért kérjük, figyeljen fokozottan a fentiekre! 

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT!   
 

 

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

