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Kedves Olvasó! 

 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2021. január havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a január 28-án 
tartandó adatvédelmi nemzetközi napot.  
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet az adatvédelemre és az unokázós csalásokra, 
továbbá hasznos prevenciós tanácsokat adunk e két területtel kapcsolatban.   
 

 
 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 

 

 

 

 
 

2007 óta január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. Az Európai 

Parlament és a Tanács új adatvédelmi rendelete, a GDPR 2018. május 

25-én lépett életbe. Ezzel az adatvédelmet az egész Európai Unióban 

egységes rendelet szabályozza. 

 

 

Az adatvédelem napját az a felismerés hívta életre, hogy az állampolgárok nem ismerik eléggé 

a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogaikat, az adatkezelés szabályait, érdekeiket 

nem merik és nem tudják megvédeni, így kiszolgáltatottá válhatnak. A digitalizáció és a 

technika rohamos fejlődése azonban személyes adatok magasabb szintű védelmét tette 

indokolttá. Az egységes adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR jelentősebb biztonságot és 

sokkal komolyabb számon kérhetőséget jelent az állampolgárok számára. 

 

Forrás: https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/ma-van-az-adatvedelem-napja  

 
 

VILÁGNAPOK – JANUÁR 28.  

AZ ADATVÉDELEM NEMZETKÖZI NAPJA 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/ma-van-az-adatvedelem-napja
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 Internetes vásárlást csak megbízható 
helyről, biztonságos webáruházban 
intézzenek!  

 
 Bankkártya adatait (bankkártyaszám, 

lejárati dátum, CVV / CVC2 kód) csak 
olyan weboldalakon adja meg, 
amelyeket ismer és megbízhatónak tart.  

 
 E-mail üzenetben vagy bármilyen 

felugró felhívás során soha ne adja meg 
bankkártyájának adatait! 

 
 Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak 

automatikus megjegyzésére szolgáló 
funkciót! 

 
 

 A kéretlen e-mailekre ne válaszoljanak, és semmiképpen ne adják meg személyes 
adataikat! 
 

 Használja a bankok által nyújtott biztonsági SMS szolgáltatásokat, és ügyeljen 
arra, hogy mobiltelefonja lehetőleg mindig Önnél legyen! 
 

 A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez szükséges kódjait, 
felhasználónevét soha ne tartsa egymás mellett! 
 

 Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben, és ne vigyen 
magával „felesleges” iratokat, kártyákat (pl. útlevél, többféle bankkártya, 
hitelkártya)! 
 

 Tervezze meg a vásárlást és a költségeket, a fizetés módját! 
 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor, nézelődéskor soha ne tegye le táskáját, 
pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba, ne hagyja azokat felügyelet nélkül! 
 

 Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben táskáját, csomagját lehetőleg 
szorítsa magához! 
 

 Ajánlott válltáskájának szíját testén keresztbe akasztva, és a táskát maga előtt 
fogva, vagy szorosan a teste és a karja közé szorítva közlekedni! 

 
 

ADATVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ 

PREVENCIÓS TANÁCSAINK 
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Az elmúlt napokban több 

bejelentés is érkezett a 

rendőrségre miszerint idős 

embereket csalók próbáltak 

tévedésbe ejteni. Az áldozattá 

válás megelőzése érdekében a 

Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság prevenciós 

szakemberei kérik az 

állampolgárokat, hogy fokozott 

körültekintéssel járjanak el, ha 

ismeretlenek hozzátartozójuk 

nevében telefonon pénzt, 

bankkártya adatok megadását 

vagy egyéb értékeket kérnek tőlük. 

 

Az úgynevezett „unokázós” csalók 

telefonon hívnak fel idős 

embereket jellemzően az kora esti 

vagy esti órákban. Az elkövető a 

kiszemelt áldozat 

hozzátartozójának, rokonának adja 

ki magát, vagy azt mondja, hogy 

az ő megbízásából telefonál. Azt 

állítja, hogy a hivatkozott 

hozzátartozó valamilyen nagy bajba, esetleg életveszélybe került (például 

autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és ezért sürgősen pénzre van 

szüksége. 

 

Korábbi eseteknél jellemzően a csalók elküldtek valakit a pénzért, esetleg 

ékszerekért, és azt személyesen vették át a sértettektől. Újabban az elkövetők már 

arról próbálják meggyőzni az idős embereket, hogy egy ismert pénzküldő hálózaton 

keresztül utalják át a kért összeget egy magadott – általában külföldi – 

bankszámlaszámra, esetenként felajánlják, hogy taxit küldenek lakcímére, ami 

elviszi egy olyan helyre, ahonnan a pénzt át tudja utalni. Amennyiben az áldozat 

arra hivatkozik, hogy nincs otthon készpénze, akkor bankkártya adatainak 

bediktálására kérték, amelyet gyorsan felhasználva különböző online vásárlási 

tranzakciót bonyolítottak le. 

UNOKÁZÓS CSALÁSOK  

MEGELŐZÉSE 
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság legfontosabb tanácsai annak 
érdekében, hogy ne váljanak áldozattá az idősek: 

 Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőrizzék a hívás 

valóságtartalmát! 

 Mielőtt bármit tennének, hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen 

telefonáló hivatkozik! 

 Keltse fel gyanúját, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve felajánlják, hogy az 

utalás lebonyolítása érdekében taxit küldenek Önökért! 

 Bankkártya adataikat semmilyen körülmény között ne adják meg 

idegeneknek! 

 Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel, 

és tájékozódjon! 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen 

ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.  

 Figyeljen oda, hogy telefonon se adjon meg magáról, családjáról adatokat 

senkinek. Az elkövetők ügyes kérdéseikkel észrevétlenül is ilyen 

információkhoz juthatnak, ezért úgy tűnhet, hogy előzetesen sokat tudnak az 

áldozatról.  

 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, 

gépjárműveik rendszámát! 

 Bűncselekmény gyanúja, vagy ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, 

azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 

 A legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a barátok sokat beszélgessenek a 

veszélyeztetett korosztállyal erről a jelenségről, a bűnelkövetésnek e 

formájáról. Készítsék fel idős hozzátartozójukat arra, hogyha ilyen jellegű 

telefonhívást kapnak, mik a teendők. 

 
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében drogprevenciós 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. Keresse a Veszprém MRFK drogprevenciós 

tanácsadóit bizalommal a mellékletben feltüntetett elérhetőségeken, amelyek a következő linken is 

megtalálhatók: http://www.police.hu/sites/default/files/veszpr%C3%A9m_0.pdf 

További bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval 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: 06-88/ 428-022 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

http://www.police.hu/sites/default/files/veszpr%C3%A9m_0.pdf
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

