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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2023. 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.  
 
Végül pedig baleset-megelőzés témájában a téli gumik megválasztásának fontos tudnivalóira 
hívjuk fel a figyelmet.  

 
 

Dékány Balázs r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 

 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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UNOKÁZÓS CSALÁSOK  

MEGELŐZÉSE 
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A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csalók általában 

telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a 

kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak vagy a közösségi oldalakon megadott információkat 

felhasználva teszik hihetőbbé történetüket. A leggyakoribb színlelt ok, hogy az unoka vagy valamely 

hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pedig pénzre van szüksége. Mivel 

közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő a hozzátartozó, ezért rendszerint a pénzért 

egyik ismerősét küldi. 

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! Hívják fel azt a személyt, akire az 

ismeretlen telefonáló hivatkozik! Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi 

tanácsainkat: 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az 
információkat a bűnelkövetők felhasználhatják! 

 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak 
nekik pénzt! 

 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük 
rendszámát! 

 Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden 
esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán 
ellenőrizzék! 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válnak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó 

számon! 

A rendőrség arra kéri az idősek családját, közvetlen ismerőseit, hogy hívják fel rokonuk figyelmét a 

fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre. Az úgynevezett unokázós csalók 

módszereiről további információkat itt olvashatnak! 

 

 

Rosszul választott téligumival is lehet csúszkálni 

A takarékoskodás is lehet hátrányos, például, ha a téligumibeszerzésnél azon spórol az autós, 

hogy csak a hajtott tengelyre vásárol évszakspecifikus abroncsot, vagy a kopott gumikat szintén 

csak az egyik tengelyen cseréli le. 

Régebben gyakorlat volt, hogy spórolásból csak az egyik – rendszerint a hajtott – tengely kerekeire 

szereltek fel téligumit. Ez még csak-csak működött a hátsókerékhajtású autók esetén, ugyanis a kocsi 

kapott hajtást is, kanyarban pedig a hátsó kerekek fogják meg az autó farát, elsősorban oda kell a jó 

tapadás, így még a kevésbé tapadó kormányzott kerékre szerelt gumik ellenére is sikerült hóban a 

haladás. Azonban a fronthajtásos kocsiknál már könnyen előfordul, hogy ha csak a hajtott kerekeken – 

tehát elöl – van téligumi, akkor kanyarodáskor az autó az alapviselkedésével ellentétesen, tehát 

túlkormányzottként kezd farolni, sőt emiatt meg is pördülhet. Így nem szerencsés csak az egyik 

tengelyre feltenni téligumit, túl nagy a különbség a tapadásban. Ha már téli, akkor legyen minden 

keréken. 

BALESETMEGELŐZÉS 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at
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A téligarnitura cserére is igaz, hogy az egyenletes kopásért érdemes szezononként felcserélni a 

hátsó- és az első tengely gumijait. Tehát amelyik a hátsón dolgozott tavaly, az menjen az elsőre idén, és 

fordítva. Ugyanis a hajtott tengelyen mindig nagyobb a gumikopás. Itt nem kell félni a fenti farolós, vagy 

kormányozhatatlan jelenségtől, mert egy normális kopáskülönbség nem érzékelhető ilyen élesen, nem 

tesz ekkora különbséget – persze, ha az egyik pár gumi „textilig” kopott akkor igen, de azt amúgy is 

cserélni kell. Azonban egy vadonatúj és egy használt abroncs között ismét lehet olyan szintű 

tapadáskülönbség, amely negatívan hat az autó stabilitására. 

Bár előnyös, hogy a felszerelt gumik azonos márkájúak és típusúak legyenek, ezt nem feltétlenül 

kell betartani. A fontos, hogy egy tengelyen legyenek azonosak, tengelyenként eltérhetnek: de 

vigyázzunk, a képesség különbség nem lehet jelentős! Lehet eltérő mintázatú – más gyártótól való – az 

egy-egy tengelyre szerelt téligumi, de vigyázzunk arra, hogy a gumik hasonló kategóriájúak legyenek. 

Ha az egyik tengelyre igen jó minőségűt szerelünk, a másikon is legyen az (még ha más márkától is), és 

ha olcsó gumit veszünk, akkor legyen mind a négy az. És legyen a négy guminak hasonló a mintázat 

mélysége is, különben ismét előjöhetnek a fent leírt stabilitási problémák. 

 Forrás: https://kreszvaltozas.hu/tanacs/rosszul-valasztott-teligumival-is-lehet-csuszkalni/  

  
  

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 

Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

https://kreszvaltozas.hu/tanacs/rosszul-valasztott-teligumival-is-lehet-csuszkalni/
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

