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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. december havi 

bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben az „Egy hónap – egy téma” 

kampány keretében felhívjuk a figyelmet és hasznos tanácsokat 

adunk a biztonságos vásárláshoz.  

Bemutatjuk aktuális programsorozatunkat, végül pedig a 

betörések megelőzéséhez is tanácsokat, ajánlásokat adunk.  

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 
 

 
 

 
Az egy hónap – egy téma a biztonságos internethasználatért kampány keretében ezen hírlevelünkben a   

biztonságos vásárlásról 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. 
 
 

 

A karácsonyi vásárlás időszakában 
többen vásároljuk meg szeretteinknek 

interneten az ajándékokat, ebben a 
hónapban ehhez kapcsolódóan adunk 

hasznos tanácsokat. 
 
 
 

 

Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webshopokban és az aukciós 
portálokon történő vásárlás. A webshopokban általában a kereskedők új terméket 
árulnak, számlával, jótállással. Az aukciós portálokon viszont sok esetben használt 
termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de kevésbé 
garantált a minőség, ezt a vásárlásnál mindig tartsuk szem előtt. 

 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

EGY HÓNAP – EGY TÉMA 

BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS 

http://www.police.hu-n/
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Személyes átvétel 

Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy megkapom-e a pénzemért a kiválasztott árut, illetve azt 
kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasztottam. A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül 
történő vásárlásoknál többnyire van lehetőség arra, hogy a terméket személyesen vegyük át, a 
helyszínen fizetve. Ez a legbiztonságosabb forma, hiszen a fizetés előtt láthatjuk az árut, és ha az nem 
felel meg az elképzeléseinknek, elállhatunk a vásárlástól. Az aukciós portálok esetében azonban a 
fizetés előtti megtekintésre nincs lehetőség, ezért a licitálás előtt kérjünk megfelelő tájékoztatást a 
termékről. 

Csomagküldés 

Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre, ilyenkor marad a postai út. A megrendelés előtt 
mindig tájékozódjunk a jótállás feltételeiről, a szállítási költségekről és a szállítás idejéről. Webshop 
esetében nézzük meg, hogy ki üzemelteti az oldalt (cég vagy egyéni vállalkozó), az oldalon mindig fel 
kell tüntetni a címet, az adószámot és cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító 
nyilvántartási számot. 

Utánvétel 

Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Utánvétellel történő fizetés esetén a postásnak vagy a 
futárnak kell fizetni. Ebben az esetben a csomagot biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a 
csomag bontatlan és sértetlen állapotú-e. Ellenkező esetben ne vegyük át, hanem küldjük vissza a 
feladónak. Ha van lehetőségünk, nyissuk ki és ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne. 

Átutalás, bankkártya-használat 

Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére. Ezt megtehetjük átutalással. vagy 
fizethetünk bankkártyával közvetlenül az interneten. 

Használhatunk úgynevezett virtuális bankkártyát is, amelyre ajánlott csak akkora összeget feltölteni, 
amekkorára az aktuális vásárláshoz szükség van. Az oldalon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e 
tanúsítvánnyal. Ennek megléte garantálja, hogy az oldalt az adott bank üzemelteti, valamint hogy a 
kapcsolat, amelyen keresztül az adatainkat küldjük megfelelően titkosított. 

Javaslatok 

 Ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot! 

 Ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, 
közzétett adatok alapján)! 

 Bankkártya adatainkat csak a bank online 
fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg (e-
mailben soha)! 

 Ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal 
rendelkezik-e tanúsítvánnyal! (Az 
illusztrációban a tanúsítványokat láthatjuk 
három különböző internetes böngészőben.) 

 
A cikkhez kapcsolódó dokumentumot mellékeljük, de elérhető itt is: biztonsagos_vasarlas.pdf  

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

tema-biztonsagos-vasarlas)    

 

http://www.police.hu/sites/default/files/biztonsagos_vasarlas.pdf
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-biztonsagos-vasarlas
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-biztonsagos-vasarlas
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November 25-ét a latin amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján nyilvánították a nők elleni 

erőszak megszüntetésének világnapjává 1981-ben. A nők elleni erőszakot az ENSZ a következőképpen 

határozta meg: „A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, 

szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, 

valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy 

a magánszférában. Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az 

áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális 

visszaélést, […] a házasságon belüli nemi erőszakot […]” (Deklaráció a Nők Elleni Erőszak 

Megszüntetéséről, 1993.) 

A világ minden táján ezen a napon figyelemfelhívó 

programokat szerveznek, melyhez a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya is 

csatlakozott a veszprémi nőszervezetekkel közösen és a 

Veszprémi Petőfi Színház támogatásával. A 

rendezvénysorozat első állomása 2017. november 22-én 

volt, amely a Veszprém, Kossuth Lajos utcai helyszínen 

kezdődött, az „Óránál” találkoztak az érdeklődők, majd 

lesétáltak a Veszprémi Petőfi Színházba, ahol Péter 

Katalin r. alezredes és Huszár Józsefné Júlia a 

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület tiszteletbeli 

elnöke és Dr. Kristóf Mihályné Nóra a Zonta Club elnöke beszélt a nők elleni erőszak 

megszüntetésének a fontosságáról, majd Aradi Virág a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

sajtóreferense beszélgetett két sikeres hölggyel.  

Módri Györgyi színművész,  
a Veszprémi Petőfi Színház 
művésze, valamint Kosztyu 
Veronika taekwon-do 
Európa bajnok a 
pályafutásukról, sikereikről, 
kitartásukról meséltek, 
melyből erőt meríthet 
mindenki, akinek szüksége 
van rá.  
 

 
 

 
A rendezvény záró eseményeként bemutatkozott Tarcsa 
Kitti grafikus, aki különleges installációkat készített a nőket 
ért erőszak három formájáról a verbális, szexuális és fizikai 
erőszakról. 
 
 
VMRFK Bűnmegelőzési Osztály  
 

VILÁGNAPI BŰNMEGELŐZÉSI 

RENDEZVÉNYSOROZAT 
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A családi házak esetében legveszélyeztetettebb helyek a nyílászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a 

hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók. A társasházakban a bejárati ajtó a támadható pont. 

Biztonságunk érdekében célszerű, mechanikai védelemmel (rács, fémredőny) 

ellátni minden olyan nyílást, amelyen egy vékonyabb testalkatú ember átfér.  

A bejárati ajtó erős (fém vagy keményfa) anyagból készüljön, több ponton 

záródjon, vagy több zárral. A zsanérok erősek legyenek, fontos a kiemelés 

elleni védelem és a megfelelő zár is elengedhetetlen. Ma már korszerű, 

fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatóak.  

A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szilárd anyagból, 

megfelelő zárral kell készülnie.  

Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését 

megelőzhetjük biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk otthonról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a 

betörők így könnyűszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal érdemes védeni.  

A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek egészen egyszerű, elemmel működő 

nyitásérzékelők ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony az elektronikus ajtóék, 

mely nyitásra éles hanggal jelez.  

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált,  
kérjük, jelentse be az ingyenesen hívható 107, vagy a 112  

központi telefonszámok valamelyikén. 
 
 

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 

HASZNOS TANÁCSOK 

BETÖRÉSEK MEGELŐZÉSÉRE 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

