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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által
szerkesztett, 2020. február havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az aktuális
világnapokat.
Hírlevelünk további részében kérjük, hogy a félévi bizonyítványosztást követően a gyermekekre
kiemelten figyeljenek, továbbá tájékoztatást adunk az Út a biztonsághoz II. című projektünk
keretében elindított „Zene az kell!” program nyitó rendezvényéről.

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

FEBRUÁRI VILÁGNAPOK
Biztonságos Internet Nap
A Safer Internet Day-t (SID), vagyis a Biztonságos Internet Napot világszerte ünneplik. Magyarországon
először 2009-ben ünnepelték. Az internet, a technika és a tudomány védőszentje Sevillai Szent Izidor.
Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, így a zaklatásra, a
gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros jelenségekre és tartalmakra, ugyanakkor tájékoztatni
szeretné a gyermekeket, szülőket és pedagógusokat a problémákról és azok
lehetséges kezeléséről.
Az, hogy a gyermekek és tinédzserek képesek legyenek felelősségteljesen kezelni és
irányítani saját online identitásukat, ugyanakkor tartsák tiszteletben azt is, hogy
mindenki önmaga dönthet arról, milyen információkat, képeket oszt meg magáról az
interneten.
Forrás: http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493686

Február 22: Bűncselekmények áldozatainak világnapja
1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények
áldozatainak chartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az
áldozatok napja. Magyarországon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére 1993 óta tartják számon. E nap lényege, hogy minden e
téren tevékenykedő szervezet megemlékezéssel igyekszik az állampolgárok
figyelmét felhívni az áldozatsegítés fontosságára, egyben ezen a napon is
kifejezésre kívánja juttatni, hogy a társadalom, a közösség szolidáris
mindazokkal szemben, akik bűncselekmény áldozataivá váltak.
Forrás: http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493876

2

BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS
A Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day) célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program
akciótervének keretein belül több mint 100 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az
interneten leselkedő veszélyekre.
A Rendőrség e témának évek óta kiemelt figyelmet szentel. Az internethez köthető bűncselekmények
megyénkben is előfordulnak csakúgy, mint az országban, de az egész világon is. Jellemző, hogy az
internetes közösségi oldalakat felhasználva írnak a fiatalok egymásnak sértő, megalázó dolgokat. Az
ilyen cselekmények megelőzése érdekében a megye iskoláiban megelőzési előadók, DADA oktatók,
iskolai bűnmegelőzési tanácsadók beszélgetnek a gyerekekkel a témáról 2019. február 5-én a
Biztonságosabb Internet Napja alkalmából.
Néhány jó tanács a biztonságos internethasználatért:
 Ismerje meg, hogy gyermeke milyen honlapokat szeret meglátogatni és milyen célból!
 Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a biztonságos internetezés érdekében! Előfordulte, amikor úgy érezte, hogy bántja vagy zavarba hozza egy információ / beszélgetés / kép /
videó? Beszélgessen vele arról, hogyan előzheti meg legközelebb ezeket a helyzeteket, illetve
mit tehet ilyen esetekben!
 Gondolja végig, mire használja az internetet Ön és mire a gyermek! Van olyan tevékenység, amit
felnőtt és gyermek együtt végezhetnének az interneten?
 Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj esetén hova fordulhat, amennyiben olyan
tartalomra bukkan, amely pedofil tartalom, erőszakos tartalom, drogfogyasztásra csábítás,
hozzájárulása nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett tartalom vagy egyéb sértő tartalom!

Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE-tól kaphat segítséget :
http://saferinternet.hu/bemutatkozas/hotline
Itt a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és amennyiben igen,
értesítik a rendőrséget. Így megelőzhető, hogy más gyerekek is rátaláljanak az adott oldalra.
Amennyiben tanácsra, lelki segélyre volna szükség (akár névtelenül is), akkor forduljon a KÉK VONAL
GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu
A honlapon keresztül chatelni lehet velük, de a 116 11-es számon telefonon is elérhetőek éjjel – nappal.
Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az időkereten túl ez tartalmazza a másokkal
szembeni helyes magatartást, az Ön által is elfogadott internetes játékokat és honlapokat!
Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetőséget is! Fedezzék
fel ezeket és motiválja a gyermeket a kreatív és hasznos internethasználatra!
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FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet, hogy az
elkövetkező napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fokozottan figyeljen a tanulmányi
eredmények miatt esetlegesen szorongó tanulókra!
Az iskolákban eltelt az első félév, a
diákok hamarosan megkapják a félévi
értékelést. Ennek sokan örülnek,
azonban vannak olyanok is, akik
szorongással néznek elébe.
Sajnálatos
módon
időről-időre
akadnak olyan fiatalok, akik az
értékelések és bizonyítványok átvétele
után nem mernek hazamenni, mert
tartanak a szülők esetleges negatív
visszajelzésétől, a dorgálástól. Ezek a
gyerekek az utcán csellengenek, és
olyan szituációkba kerülhetnek, amire
koruknál fogva nincsenek felkészülve.
A fizikailag és lelkileg magukra maradt
fiatalok
áldozattá,
szélsőséges
esetben akár elkövetővé is válhatnak.
A szökés általában kétségbeesett kísérlet a gyermek részéről, hogy gondjaira megoldást találjon, felhívja
magára környezete figyelmét, vagy elodázza a várható kellemetlen találkozást a szüleivel. A háttérben
gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is meghúzódhatnak, amelyek ebben az
időszakban felerősödhetnek a gyermek tudatában.
Mit tehet ilyenkor a szülő? Gyakran ismételt, de kétségtelenül alapvető tanács, hogy beszélgessen
gyermekével minél többet, ismerje fel, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják. Olyan bizalmi szülőgyermek viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal számíthat a családjára, bátran el meri mondani a
problémáit, amelyre ezután együtt lehet megoldást keresni. A szülők és a pedagógusok cseréljék ki
tapasztalataikat és észrevételeiket a gyermek viselkedésével kapcsolatban, különös tekintettel a
lehetséges problémák korai jeleire.
Javasoljuk, hogy közvetlenül a félévi értesítő előtt otthon, nyugodt körülmények között a gyermekkel
együtt tekintsék át az e-napló jegyeit és tantárgyi átlagait, megelőzve ezzel a szorongáshoz vezető
meglepetéseket. A körülmények ismeretében érdemes megfontolni, hogy – akár egy közös program
előzményeként – ezeken a napokon akkor is menjen el gyermeke elé az iskolába, ha egyébként már
egyedül szokott hazajárni. Rossz osztályzatok esetén javasoljuk, hogy szülőként a jegyek kijavítására
kidolgozott közös stratégia megbeszélésére helyezzék a hangsúlyt.

Ha szükségét látja, forduljon gyermekével pszichológushoz vagy más
szakemberhez, eltűnése esetén pedig azonnal értesítse a rendőrséget!
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/kozeleg-a-felevi-bizonyitvanyosztas
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„ZENE AZ KELL!” VESZPRÉM MEGYÉBEN IS
A rendhagyó bűnmegelőzési program hátrányos helyzetű fiatalokat szólít meg.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK) a Belügyminisztérium és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósítja meg bűnmegelőzési programját Út a biztonsághoz II.
címmel 2020. január 1. és november 30. között, melynek célja többek között a fiatalok biztonságának
növelése hagyományos és innovatív bűnmegelőzési módszerekkel.
A projekt elemeként a bakonyoszlopi lakásotthon fiataljai számára Zene az kell címmel új program is
indul, amely megyei sajátosságokra szabott változata egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már futó
kezdeményezésnek. Célja, hogy alternatívát kínáljon a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő,
körülményeik miatt fokozottan hátrányos helyzetű fiatalok hasznos szabadidő eltöltéséhez. Lehetőség
nyílik arra, hogy zenetanárok képezzék az arra fogékony fiatalokat, emellett egyéb, élményt nyújtó
prevenciós rendezvényeken önkéntes szakemberek, sportolók és ismert megyei személyiségek
fejlesztik a fiatalok készségeit, önértékelését, valamint ezzel egybekötve bűnmegelőzési ismereteit és a
biztonságukat növelő képességeit.
A program ünnepélyes megnyitóját a bűnmegelőzési szakemberek 2020. január 28-án tartották a
VMRFK színháztermében, amelyen a hangszereket is átadták a programban részt vevő intézménynek.
A rendezvényen dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány beszédében kiemelte,
hogy a zene világába történő bevezetéssel a rendőrök olyan szabadidős lehetőséget nyújtanak a
gyerekeknek, melynek során a közös zenélés élményén keresztül felfedezhetik saját képességeiket, és
érezhetik, hogy értéket teremtenek. Futtató Norbert rendőr alezredes, a VMRFK Bűnmegelőzési
Osztályának vezetője a programról elmondta, hogy a zenélés és az egyéb prevenciós programok által a
résztvevők olyan képességeiket fejlesztik, amely megkönnyíti a bűnmegelőzési ismeretek befogadását
is.
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének igazgatója, Rybár
Judit köszönetét fejezte ki, hogy a rendőrök hozzájárulnak a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltéséhez, és azon túl, hogy a zenetanulás felkelti az érdeklődésüket, új utakat nyithat meg előttük,
valamint fejleszti a memóriájukat és az olvasási készségüket. A rendezvényen a Készenléti Rendőrség
Zenekarának AC6 elnevezésű formációja ismert, popzenei dalokból álló válogatást adott elő.

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/ifjusagvedelem/zene-az-kell-veszprem-megyeben-is

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 / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu

6

