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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. március havi 
bűnmegelőzési hírlevelet. Bemutatjuk a jelenleg zajló DADA 
vetélkedősorozatunkat, valamint az „Álom vagy RÉMálom” 
elnevezésű kollégiumi programunkat, amely főként az internet 
veszélyeire és annak megelőzésére hívja fel a figyelmet. Hírlevelünk 
végén pedig néhány hasznos tanácsot is ajánlunk az internetes 
csalások megelőzése céljából.   
 

Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok 
megyei rendőr-főkapitány 

 

 

 

Az 1990-es évek elején főkapitányságunk 

kezdeményezője volt annak, hogy 

Magyarországon beinduljon egy Amerikában 

kidolgozott, főként kábítószer fogyasztás 

megelőzését célzó bűnmegelőzési program 

hazai adaptációja a DADA, amely a Rendőrség 

biztonságra nevelő iskolai programjaként azóta 

töretlenül sikeresen folyik és országosan is 

elterjedt. Program alapja az USA-ban, 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse 

Resistance Education) program, amely Los Angelesből kiindulva terjedt el az USA-ban. 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

DADA VETÉLKEDŐ 

A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT 
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A DADA mozaikszó, amelyben a betűk jelentése Dohányzás – Alkohol - Drog – AIDS. A 
DADA megindulásakor az egyetlen, országos, komplex, a fiatalokkal foglalkozó és 
biztonságra nevelő, illetve személyiségfejlesztő iskolai program volt. Az idő elteltével 
egyre több kisebb-nagyobb program indult e téren, azonban továbbra is a DADA a 
legrégebben működő komplex, országos, biztonságra nevelő iskolai program, amelyet 
kizárólag erre kiképzett és felkészített rendőr oktathat. A program többször is megújult, 
átalakult, a magyar viszonyokhoz idomult, de elmondhatjuk, hogy megyénkben is 
töretlenül népszerű. Jelenleg a megyénk 28 iskolájában 19 kiképzett rendőr oktatja a 
DADA programot, amely országosan is kiemelkedő.  
 

A program keretében a főkapitányság folyamatosan 

törekszik újszerű elemekkel, módszerekkel megjelenni és 

ezekkel a fiatalok ismereteit és biztonságát növelni.  

Ennek érdekében 2014-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács által kiírt pályázaton elért sikeres pályázati 

támogatást révén a megyében, a programban részt vevő 

gyermekek részére, kétfordulós DADA vetélkedőt rendez 

a főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.  

 

A DADA oktatásban részt vevő alsó tagozatos tanulók részére a program ismeretanyagára 

épülő vetélkedőre 6 fős csapatok jelentkezését várjuk. A DADA oktatók helyben 

felkészítik a gyermekeket, és márciusban lezajló, az első iskolai selejtező fordulóban a 

csapatok egy rajzos pályamunkát készítenek. Ezek elbírálását követően 6 csapat jut be a 

játékos, interaktív feladatokkal tarkított megyei döntőbe, amelyre a főkapitányságon 

kerül sor 2015. árpilis végén. A vetélkedőn díjként, az egészséges életmóddal, a sporttal 

és a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos díjakat vehetnek át a gyermekek. Ezzel az 

újszerű kezdeményezéssel a 6-10 éves korosztály jelentős számú prevenciós ismerethez 

jut, illetve mélyítheti el tudását, amire további ismeretek építhetők majd, ezáltal 

biztonságuk is növekszi. Emellett iskoláikban példaképpé is válhatnak, és vonzóvá tehetik 

a DADA programot is.  
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A Bűnmegelőzési Osztály által szervezett és 

működtetett  „Álom vagy RÉMálom” elnevezésű 

kollégiumi program a 2014/2015. tanév második 

félévének nyitó állomásán, Pápán 2015. március 17-

én részt vesz a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságtól emlékérmet kapott 

Vastag Tamás veszprémi előadóművész is, 

programunk fővédnöke. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya mindig is törekedett arra, 

hogy programjai, rendezvényei megfeleljenek a kor követelményeinek, aktuálisak, érdeklődésre 

számot tartóak legyenek. Ennek jegyében dolgoztuk ki a korábban nagy sikerű kollégiumi 

programunk – a „Szenvedélyes (v)iszonyok”, mely a párkapcsolati erőszak előjeleivel foglalkozott 

– folytatásaként az „Álom vagy RÉMálom” című előadás sorozatunkat.  

Mit is takar a cím? A XX. század talán legjelentősebb vívmánya a világháló mindenki számára 

elérhetővé válása. Az internet nagyon hasznos, mindennapi életünket megkönnyítő találmány, 

azonban sok veszélyt is rejteget. Erre gondoltunk, amikor az interneten a fiatalokra leselkedő 

veszélyekre szerettük volna felhívni a figyelmet. Ahhoz, hogy a program komplex legyen 

felvettük a kapcsolatot a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány két pápai tagjával, akik a 

„Biztonságos internet” projekt közreműködői.  

A Gyermekmentő Alapítvány munkatársai kisfilmek, sokatmondó diaképek segítségével 

irányítják rá a fiatalok figyelmét arra, hogy amit az interneten, közösségi portálokon olvasnak, 

azok nem mindig fedik a valóságot. Amit pedig magunkról feltöltünk a világhálóra, az örökre ott 

marad, azt bárki lementheti, tárolhatja, visszaélhet vele, rossz célra használhatja. Miután a 

fiatalok ráhangolódtak a témára, mi kifejezetten az interneten történő pár- és munkakeresés 

buktatóira fókuszálunk. Elmondjuk a fiataloknak, hogy mire figyeljenek, milyen figyelmeztető 

jelek esetén gyanakodjanak arra, hogy a párként, vagy munkaadóként, munkaközvetítőként 

jelentkező személyek nem biztos, hogy azok, akinek magukat kiadják. Minden veszélyes 

helyzetet, gyanús körülményt példákkal illusztrálunk, és ügyelünk arra, hogy lehetőleg a 

„ÁLOM VAGY RÉMÁLOM?”  

KOLLÉGIUMI PROGRAM  

A FIATALOK „NETES” BIZTONSÁGÁÉRT 
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megyében, vagy a szomszédos területeken történt eseteket hozzuk fel példának, hiszen egy 

Angliában vagy USA-ban történt esetről azt gondolhatják, hogy velük ez nem fordulhat elő, így 

nem is kell komolyan venni. 

A program fővédnökségét Vastag Tamás veszprémi 

előadóművész vállalta, aki a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságtól emlékérmet kapott az 

internetes adatvédelemmel, a fiatalok tudatos 

internethasználatával kapcsolatos ismeretek népszerűsítése 

érdekében folytatott kiemelkedő tevékenységéért.   

 

 
Először is tisztázzuk az internetes csalás fogalmát: 
 
Az online kereskedelem a csalók számára határtalan lehetőséget kínál. A fizetés körüli 
csalásoktól a hamisított termékek árusításán át (pl. gyógyszerek) egészen az orgazdaságig 
terjedhet tevékenységük. A magyar internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy 
nem létező árut próbálnak a vevőre tukmálni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt 
előleggel (vagy teljes árral) együtt. 
 
 A magyar jog nem választja el az internetes csalást a hagyományos értelemben vett csalástól. 
Amennyiben interneten csalás áldozatává válik feljelentést a lakhely szerinti illetékes 
rendőrkapitányságon tehet. Amennyiben a csalást külföldön követték el, akkor a büntetőeljárás 
igen hosszadalmassá, illetve nehézkessé válhat, melytől megoldást nehezen remélhet az áldozat, 
ezért biztonságot csak a megelőzés, illetve az óvatosság jelent. Ha nem akar kockáztatni, akkor 
pénzügyi szolgáltatásokat nagyobb értékű vásárlásokat lehetőleg csak magyar cégektől vegyen 
igénybe, mégpedig olyanoktól, akik Magyarországon leellenőrizhetők. 
 
Forrás:  http://www.biztonsagosinternet.hu/tippek/internetes-csalasok-scam 

 

T A N Á C S O K … 

NE VÁLJON „NETES” CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ! 

 

http://www.biztonsagosinternet.hu/tippek/internetes-csalasok-scam
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Hasznos tanácsok: 

 
Az internetes bűnözés megelőzése egészen egyszerű is lehet. Néhány technikai tanács 
segítségével számos internetes támadást elháríthat. Ne feledje, hogy az online bűnözők olyan 
gyorsan akarnak pénzhez jutni, ahogy csak lehet. Minél nehezebbé teszi munkájukat, annál 
valószínűbb, hogy Önt békén hagyják, és könnyebb célpont után néznek. Az alábbi tippek 
alapvető információkat nyújtanak arról, hogyan védheti meg számítógépét és személyes 
adatait. 
 

 Tartsa naprakészen a számítógépét a legújabb javításokkal és frissítésekkel. 
Az internetes támadók az Ön számítógépétől való távoltartásának egyik legjobb módja, ha 
telepíti a patcheket és egyéb szoftverjavításokat, amint elérhetővé válnak. Ha rendszeresen 
frissíti a számítógépét, megakadályozza, hogy a támadók kihasználhassák a szoftverhibákat 
(biztonsági rések), amelyek segítségével ellenkező esetben betörhetnének a rendszerébe. 
 

 Győződjön meg róla, hogy a számítógépe biztonságosra van konfigurálva. 
Vegye figyelembe, hogy egy újonnan vásárolt számítógép nem rendelkezik megfelelő biztonsági 
szinttel. Amikor otthon telepíti számítógépét, ne csupán arra figyeljen, hogy az új rendszer 
működjön, hanem arra is, hogy biztonságos legyen. 
A népszerű internetes alkalmazások (mint például a böngészők és a levelezőprogramok) 
megfelelő konfigurálása az egyik legfontosabb teendő. A böngészőjének beállításai például 
meghatározzák, mi történik, ha meglátogat egy weboldalt az interneten.. 
 

 Válasszon erős jelszavakat, és tartsa azokat biztonságban. 
A jelszavak napjaink internetes világának alapvető tartozékai. Használatuk rendkívül 
szerteágazó: segítségükkel rendelhetünk virágot, igénybe vehetünk online banki szolgáltatásokat 
vagy beléphetünk a kedvenc légitársaságunk weboldalára, hogy megnézzük, hány mérföldet 
tettünk meg eddig.  
 Válasszon olyan jelszót, amelyet nem könnyű kitalálni. 
 Kerülje a következők jelszóként történő használatát: bejelentkezési neve, bármi, ami 

személyes adatot tartalmaz, mint például a vezetékneve. 
 Tartsa jelszavait biztonságos helyen, és ha lehet, ne használja ugyanazt a jelszót 

valamennyi Ön által igénybe vett online szolgáltatáshoz. 
 Rendszeresen, legfeljebb 90 naponta változtassa meg jelszavait.  

 

 Védje számítógépét biztonsági szoftverrel. 
Az alapvető online biztonsághoz többféle típusú biztonsági szoftver szükséges. A legfőbb 
biztonsági szoftverek közé tartozik a tűzfal és a víruskeresők. A tűzfal általában a számítógép 
első védelmi vonala--ez irányítja, ki és mi kommunikálhat az Ön számítógépével az interneten 
keresztül. A következő védelmi vonal a vírusvédelmi szoftver, amely figyeli valamennyi online 
tevékenységét, és megvédi számítógépét a vírusoktól, a férgektől, a trójai programoktól és az 
egyéb kártékony programoktól. A vírusvédelmi programok legújabb verziói, mint például a 
Norton AntiVirus, kémprogramok, illetve nemkívánatos programok (pl. hirdetőprogramok) ellen 
is védelmet biztosítanak. A biztonságos internetezéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy 

http://uk.norton.com/security_response/glossary/define.jsp?letter=p&word=patch
http://uk.norton.com/security_response/glossary/define.jsp?letter=v&word=vulnerability
http://hu.norton.com/antivirus/
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számítógépe rendelkezzen olyan biztonsági szoftverrel, amely segítségével kordában tarthatja a 
nemkívánatos programokat, és amely megvédi az online fenyegetésektől. 
 

 Védje személyes adatait. 
 Legyen elővigyázatos, ha személyes adatokat (pl. név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) oszt 
meg valakivel az interneten. Ahhoz, hogy az online szolgáltatásokat használni tudja, 
mindenképpen meg kell adnia személyes adatait a számlázáshoz, illetve a vásárolt termékek 
kiszállításához. Mivel a személyes adatainak titokban tartása ritkán lehetséges, az alábbi lista 
néhány tippje segíthet Önnek, hogyan ossza meg személyes adatait biztonságosan az interneten. 
 

 Az olyan online ajánlat, amely túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az. 
Ma is igaz a régi mondás: "nincs ingyen ebéd". Az olyan állítólagosan "ingyenes" szoftverek, mint 
a képernyőkímélők vagy a smiley-k, a hihetetlen vagyonnal kecsegtető titkos befektetési tippek, 
és az olyan versenyek, amelyeket meglepetésére megnyert anélkül, hogy benevezett volna, 
különböző vállalatok által használt csalik, amelyek a figyelmét próbálják felkelteni. 
 

 Ellenőrizze rendszeresen bankkártya- és hitelkártya-számlakivonatát. 
A személyes adatok eltulajdonításának és az online bűncselekmények hatásai jelentősen 
csökkenthetők, ha hamar észre veszi hogy ellopták adatait, vagy amikor azokat először próbálják 
használni. Az egyik legegyszerűbb módszer, hogy rájöjjön, valami nincs rendjén, ha 
áttanulmányozza a bankja, illetve hitelkártya-szolgáltatója által küldött havi számlakivonatait, 
így kiszűrheti a rendellenes tranzakciókat. 
 
Forrás: http://hu.norton.com/prevention-tips/article  

 

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 

http://hu.norton.com/prevention-tips/article
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

