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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya által szerkesztett, 2018. április havi bűnmegelőzési hírlevelet, 
amelyben bemutatjuk a Rendőrség védőszentjét. Hírlevelünkben tájékoztatást 
adunk a „Fókuszban a biztonság” c. projektről, és egy, a középiskolásoknak 
szóló pályázati felhívásról. Prevenciós tanácsaink segítik Önöket a 
biztonságos internethasználatban és a lakásbetörések megelőzésében.   
 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

Kevesen tudják, hogy a Magyar Rendőrség védőszentje az április 24-én ünnepelt Sárkányölő 
Szent György, aki a legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt 
1992 óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője, a 
démonok uralmának megszüntetője, szimbolikusan pedig a gonosz, a bűn minden alakjának 
üldözője és legyőzője.  

Szent György 

(270 körül – 303. április 23.) római kori katona és keresztény mártír. Szentté 

avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíresebb 

katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, 

emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a 

tizennégy segítőszentnek. A György-legenda azt a keresztény 

meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a 

gonoszt minden alakjában legyőzi. Egy előkelő kappadókiai családból 

származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló 

kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően 

hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott 

hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal 

sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Több lovagrend patrónusa, így a magyar alapítású 

Szent György Lovagrendé is. A mohamedán kultúrkörben, „Szent Dserdsis” néven tisztelik (legfőképp 

Moszulban). Dserdsisról azt tartják, hogy negyvenszer állta ki a tűzpróbát. Sárkányölő Szent György 

évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények patrónusa volt, a 

jelenben a cserkészeké és a rendőröké. 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY, A MAGYAR 

RENDŐRSÉG VÉDŐSZENTJE 

(ÁRPILIS 24.) 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizenn%C3%A9gy_seg%C3%ADt%C5%91szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kappad%C3%B3kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Aurelius_Valerius_Diocletianus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadiszolg%C3%A1lat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rt%C3%B6nb%C3%BCntet%C3%A9s
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s
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http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy_Lovagrend
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Moszul
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%B1zpr%C3%B3ba&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vsz%C3%A1zad
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fegyverkov%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katona
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1ndorleg%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Rend%C5%91rs%C3%A9g
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Sárkányölő Szent György legendája 

 

Április 24-e történeti hagyománya a múlt ködébe vész: e napot Európa nagy részén a tavasz 
kezdeteként tartották számon. A rómaiak e napon ünnepelték a Paliliát, amikor a pásztorok kiseperték 
az istállókat. Az egyház a legenda szerinti Sárkányölő Szent György névünnepét tette e napra. A 
történet a Krisztus utáni 3. századig nyúlik vissza. Akkoriban a Silena város közelében lévő tóban egy 
sárkány tengette mindennapjait. Bár többször próbálták távozásra bírni az ott lakók, az ellene támadókat 
mindannyiszor megfutamította. Először naponta két juhot áldoztak fel a polgárok neki, hogy valahogyan 
távol tartsák a városuktól. Majd mikor a juhok elfogytak, szüzeket kezdtek el a tóhoz küldözgetni. A 
lányok sorshúzással döntötték el, hogy ki legyen a következő áldozat. Ámde egy napon a király lányának 
jutott az a szomorú sors, hogy a sárkányé legyen. Sorsába beletörődve igyekezett a lány a tóhoz, mikor 
György, aki éppen katona volt, arrafelé lovagolt. Bár a királylány próbálta elküldeni a lovast, György nem 
tágított, minden áron tudni akarta, mi történik a tónál. A szokott időben meg is jelent a sárkány, hogy 
magával ragadja a király lányát, de György sem volt rest, olyan erővel sújtott a lándzsájával a sárkányra, 
hogy az menten a földre zuhant. Aztán a derékszíját rákötette a lánnyal a sárkány nyakára és így 
hármasban visszasétáltak a városba. Az emberek nagyon megijedtek a pórázra kötött sárkánytól, de 
György megnyugtatta őket, mondván: „Ne féljetek, az Úr küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak 
titeket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek a Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a 
sárkányt." Így is történt, az egész város népe megkeresztelkedett, György pedig – ígéretéhez híven - 
levágta a sárkány fejét. Az esemény színhelyén egy templomot építettek, melynek oltáránál egy olyan 
forrás fakadt, melynek vize gyógyító erővel bírt, minden beteget meggyógyított, aki csak ivott a vizéből.  
És eddig a legenda. György valódi életéről nagyon keveset tudunk. A 3.-4. század derekán élt 
katonatiszt az édesanyja hatására lett kereszténnyé akkor, amikor még tűzzel-vassal üldözték a 
keresztényeket. Egyik látomásában Györgynek Jézus a tudomására hozta, hogy hét évig kínozzák majd, 
ezalatt pedig háromszor meghal és föltámad. Végül a Palesztinában található Lyddiában vértanúhalált 
halt, tiszteletére a sírja fölé templomot emeltek. Az egyház 494-ben szentté avatta. György lett a 
védőszentje Oroszlánszívű Richárdnak, majd 1222-től egész Angliának. Később a mészárosok, a 
juhászok, a katonák és a rendőrök patronálója lett. Ezért április 24-e 1992 óta a Rendőrség emléknapja 
is hazánkban. III. Edward angol király 1348-ban megalapított a Szent György (vagy más nevén 
Térdszalag) Lovagrendet, melynek célja karitatív tevékenykedésük révén a jellemes élet hirdetése. 
Szent György alakja a magyar Szent Koronán is megtalálható. 

 
Szent György napjához fűződő népszokások 

 

Április hónapot a néphagyomány Szent György havának nevezi, április 
24.-e, pedig sárkányölő Szent György ünnepe. A néphagyomány e naptól 
számítja az igazi tavasz kezdetét.  A rómaiak e napon ünnepelték Paliliát, 
amely pásztorünnep volt. Ezen a napon a pásztorok kiseperték az 
istállókat; meghintették vízbe mártott babérágakkal, a szalmatűz füstjével 
megfüstölték magukat s jószágukat. A tűzön a nyájat is áthajtották, maguk 
háromszor ugrottak át rajta, hogy a boszorkányok rontását elkerüljék. A 
pásztorok áldozatot mutattak be, majd kezet mostak a reggeli harmatban.   
E hagyomány továbbélése látható a hazai állattartás szokásaiban is. Az 

állatok Szent György napi első kihajtásához számos hiedelem és szokás fűződött. Nagy jelentőséget 
tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották ki a legelőre. 
Füstöléssel igyekeztek távol tartani a rontást. Almágyon pl. a gazda a karácsonyi morzsával füstölte 
állatait.  A nyírfa vagy rózsafaággal történő kihajtás rontáselhárító magyarázatot kapott. A jószág tűzön 
áthajtásának, füstölésének elsősorban rontáselhárító célja volt. Az Ipoly mentén a karácsonyi 
aprószentek-vesszővel hajtották ki az állatokat először a csordára.  A marha kapuba fektetett láncon 
áthajtása országszerte általános volt, de gyakori volt a fejszén, ekevason, tojáson, ill. a gazdaasszony 
kötényén, kifordított szoknyáján stb. való áthajtás. Vépen (Vas m.) az állatokat kihajtás előtt az istállóban 
bodzafával vagy zöld gallyal megverték. A legkülönbözőbb rontáselhárító módszerek alkalmazásával 
védték e napon a házat és lakóit, de főleg az istállót. Ilyenek: az istálló körülszórása, körülfüstölése, zöld 
ágak tűzése az ajtóra, kapura; seprű, só, gatyamadzag az ajtóba; fokhagyma a marha szarvába stb. 
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Új nagyszabású bűnmegelőzési projekt indul 

Veszprém megyében  
 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít 
a bűnmegelőzésre, az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetének erősítésére, az áldozatvédelemre, a lakosság, 
és a megyébe látogató hazai és külföldi turisták biztonságára.  
Ennek érdekében komplex bűnmegelőzési projektet indít 
„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” címmel, amelyet a 
Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
14.421.229,- Ft összegű támogatásával valósít meg 2018. január 
01. és 2019. május 31. között.   
 
A projekt a fiatalokat, a településeken élő időseket, és a turistákat célozza meg. Célja, hogy csökkenjen 
a bűncselekmények és az áldozatok száma, növekedjen az önvédelmi képességet erősítő 
bűnmegelőzési ismeretek szintje, bővüljön a lakosság, kiemelten a 3-18 éves korosztály, az idősek, a 
turisták áldozatvédelmi, bűnmegelőzési ismerete, és a lakosság szubjektív biztonságérzete.  
 
A projekt során eddig még nem látott számú bűnmegelőzési tevékenység valósul meg egy időszakban. 
Újszerű elem a projekt elején a megyei lakosság körében, 500 fős mintával végezendő felmérés, 
amelynek célja, hogy információt adjon a lakosság szubjektív biztonságérzetéről, bűnmegelőzéssel és 
közbiztonsággal kapcsolatos véleményéről, javaslatairól. Ezeket az információkat a projekt során fel is 
használják. 
 
A bűnmegelőzési szakemberek részére ismereteinek növelése, munkájuk színvonalának további 
javítása érdekében együttműködést és kommunikációs készséget javító tréningeket szerveznek. Ilyen 
formában, kimondottan a rendőrségi megelőzési munkát segítő, többnapos tréningeken eddig még nem 
vettek részt a megyei prevenciós munkatársak. 
 
Több bűnmegelőzési program is indul óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára, amelyek 
újszerű módon adnak át bűnmegelőzési ismereteket. Ezek közé tartozik az OVI-zsaru program, amely 
játékosan a legkisebbek biztonságát növeli előzetesen felkészített óvónők aktív bevonásával. A 
rendőrségi szakember indítja a programot, majd az óvónők, speciálisan a gyermekek számára készített 
rendőr- és gyermekfigurát mintázó bábok segítségével, az óvodai foglalkozások során játékosan 
átbeszélik a kicsikkel a veszélyes helyzeteket. Eközben a bűnmegelőzési szakember segítségével 
megtanítják nekik a legfontosabb, biztonságukat növelő bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat.   
 

Az általános iskolások számára indul az „Egy nap a biztonságért – 
egy nap az iskolában” komplex, interaktív biztonságra nevelő, 
egész tanítási napos általános iskolai program. Ebben a rendőrség 
mellett a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a NAV, a 
mentők, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a veszprémi Alkohol-
Drogsegély Ambulancia, és a Népegészségügyi Főosztály 
szakemberei, a biztonságra nevelés szinte minden területén, a 
bűn- és baleset-megelőzéstől kezdve, a tűzmegelőzés, 
természetvédelem, mentálhigiéné témáin keresztül az 
elsősegélynyújtásig, és a vízből mentést is szemléltető kutyás 
bemutatón adnak át ismerteket, a forgószínpad szerűen tartott 

interaktív órákon. A nagyszabású programot, vetítések, technikai bemutató, rendőrségi kerékpáros 
foglalkozás és rajzpályázat is kiegészíti, ennek legszebb munkáit beadó alkotóit a tanév végén 
díjazásban is részesítik. 

„FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” PROJEKT 
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Újszerű kezdeményezés a fiatalok körében is fokozott veszélyként jelentkező párkapcsolati erőszakról, 
és a biztonságos internethasználatról szóló „Álom vagy Rémálom” középiskolai kollégiumi program is. A 
program keretében a fiatalok a bűnmegelőzési szakemberek által tartott interaktív előadáson és 
beszélgetésen túl egy olyan eddig még nem alkalmazott, színházi szakember révén egy 
drámapedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozás részesei is lehetnek, amely során érzelmekre való 
ráhatással, a beleélést is lehetővé tevő módon sokkal hatékonyabban sajátíthatják el azokat a 
bűnmegelőzési ismereteket, amelyek segíthetik őket, hogy ne váljanak áldozattá. 
 

Az újszerű projektelemek között van a szabaduló szobák mintáján alapuló, országosan már sikereket 
elért, de Veszprém megyében eddig nem alkalmazott iskolai program, a „Mentsétek meg Gordont” 
bűnmegelőzési módszer is. Az interaktív játékban Gordon egy iskolás gyermeket szimbolizáló, 
jelképesen megbilincselt plüss játékfigura, akit társai kirekesztettek, bántalmaztak, ettől zárkózottá vált, 
eredményei romlottak. A bűnmegelőzési szakemberek által vezetett játék során a gyermekek 
csapatokban, de egymással is együttműködve különböző ügyességi, logikai feladatok megoldásával, 
lépésről-lépésre haladva szerzik meg a kulcsot, és szabadítják ki Gordont a bilincsből. Az interaktív 
játék, a bűnmegelőzési tanácsok élményeken keresztül való megszerzése mellett megtanítja őket arra 
is, hogy a sikeres együttműködéshez mindenkire szükség van, mert mindenki hozzá tud valamit tenni 
ahhoz, hogy egyetlen társuk se érezze magát kiközösítve. 

 
Országosan is egyedülálló kezdeményezés a 14-18 éves korosztály részére a „Védd magad! – Játékos 
biztonság” című interaktív, színházi elemekkel tarkított bűnmegelőzési társasjáték. A program célja a 
fiatalok bűnmegelőzési ismereteinek növelése, fejlesztése, eddig még nem alkalmazott játékos módon. 
A fiatalok saját élményeiken keresztül, játszva szerzik meg a tudást. Az alkalmanként 1,5 órás 
bűnmegelőzési társasjátékban egyszerre négy iskolai osztály vesz részt. A játék során a „Gazdálkodj 
okosan” játék mintájára, a fiatalokat érinthető kriminális szituációkkal, veszélyhelyzetekkel találkoznak, 
amelyeket meg kell oldaniuk, vagy meg kell előzniük. A prevenciós ismeretek átadása formabontó 
módon, színházi elemek, és színészek aktív részvételével zajlik, akik a bűnmegelőzéshez kapcsolódó 
dalokkal, alakításokkal, szerepjátékokkal teszik élménnyé az ismeretszerzést. A játékban minden 
jelenlévő fiatalt részt tud venni, olyan módon, hogy a vetélkedő menetét követheti egy kivetítőn, és 
aktívan be tud kapcsolódni a játékba.  
 
Egyedülálló módon, egy újszerű, önműködő parkoló-felügyeleti rendszer segítségével lépnek fel a 
gépkocsi lopások és feltörések ellen. A speciálisan e célra kialakított, napelemmel üzemelő, így egyéb 
erőforrást nem igénylő, komplex kamerás oszlop hatékonyan segíti a biztonságot. Lehetővé válik a 
parkoló állandó megfigyelése, bűncselekmény elkövetése esetén pedig az automatikusan működésbe 
lépő kamera rögzíti a jogsértő cselekményt. A jó minőségű felvétel gyorsan, könnyen felhasználható az 
elkövetők kézre kerítésében. Az új felügyeleti rendszer különösen ott hatékony, ahol ez körülményekből 
adódóan emberi erővel, hagyományos kamerabiztonsági rendszer révén nem, vagy csak igen nehezen 
oldható meg. Nagy előnye, hogy hasonló vagyonvédelmi eszköz számára elengedhetetlen a folyamatos 
tápellátáshoz szükséges infrastruktúra, ez az új megoldás azonban környezetbarát erőforrása révén 
önellátóan működik.  

 
Az idősek biztonságának további növelése érdekében tovább 
fejlődik a megyénkből indult, de azóta országosan is elterjedt 
idős bűnmegelőzési kortárssegítő program, amely egyedülálló 
módon segíti az időseket biztonságuk növelésében. Ezzel 
maguk az érintettek is aktív szereplőivé válnak az idősek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésének. A 
képzett kortárssegítők az idősek nyelvén, saját 
lakókörnyezetükben adnak prevenciós tanácsot kortársaiknak. 
Amennyiben gyanús személy megjelenését vagy 
veszélyeztető eseményt észlelnek azt, azonnal jelzik a 
legközelebbi rendőr felé, de idős kortársaikat is figyelmeztetik.  
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A megyei kortárssegítő hálózat taglétszáma jelenleg 145 fő, ami az elmúlt években folyamatosan 
növekedett.  A projekt során speciális képzési programok, szakmai fórumok indulnak a kortárssegítők 
számára, amelynek köszönhetően számuk és munkájuk hatékonysága tovább növekszik majd. 
 
A turisták biztonsága érdekében újszerű módon prevenciós céllal kerékpáros bűnmegelőzési szolgálat 
indul el az idegenforgalmi szezonban a Balaton-parton. A kerékpáros megelőzési szakemberek a 
közterületeken adnak át prevenciós tanácsokat az áldozattá válás megelőzése érdekében. Gyorsan, 
nagy hatótávon, figyelemfelhívó módon, formaruhában jelennek meg a turisták körében. Könnyen 
bejutnak a strandokra, parkolókba, üdülő övezetekbe, kerékpáros pihenőkbe, ahol bűnmegelőzési 
kiadványokat, tanácsot adnak át. A kerékpárutakon, kerékpáros pihenőkben megszólítják a 
kerékpárosokat, bemutatják a kerékpárok biztonságos rögzítésének módját és az arra alkalmas 
„biciklizárat”, és felhívják a figyelmet a kerékpárok biztonságát növelő Bikesafe regisztrációs programra, 
illetve a közelben lévő regisztrációs pontra is. Emellett a legfrekventáltabb strandokon bűnmegelőzési 
információs pontokat állítanak fel, ahol a turisták gyorsan, könnyen juthatnak áldozatvédelmi, 
bűnmegelőzési tanácsokhoz, a gyermekek pedig bűnmegelőzési játékokon, játékos foglalkozásokon 
kapnak élményszerűen biztonságukat növelő ismereteket.  
 
A nagyszabású projekt, számos eleme révén, az eddigieknél jóval szélesebb körben ad át ismereteket, 
alkalmaz újszerű módszereket, és indít programokat, illetve folyamatosan interaktív bűnmegelőzési 
előadásokat biztosít a fiatalok és idősek számára a bűnmegelőzés, áldozatvédelem területén.  

 

 

A rendőrség ezúttal a számítógépes vírusok és más rosszindulatú 
szoftverek ellen ad hasznos tanácsot az online világ felhasználói számára. 

 
 
A számítógépek és mobileszközök internetre történő 
csatlakozása jelentősen megkönnyíti a számítógépes vírusok 
és más rosszindulatú szoftverek elterjedését. 2017-ben 4,2 
másodpercenként jött létre egy új digitális kártevő, ami azt 
jelenti, hogy csak a tavalyi évben több mint 7,5 millió új vírust 
és más rosszindulatú szoftvert készítettek, valamint több mint 
72 millió weboldal volt fertőzött. Éves szinten több mint 10 
milliárd USD kárt okoznak a rosszindulatú programok. 

 

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK 

A rosszindulatú szoftverek a vírusok, férgek, kémprogramok, agresszív reklámprogramok és a 
rendszerben láthatatlanul megbúvó, a támadónak emelt jogokat biztosító eszközök összefoglaló neve. 

A rosszindulatú programok célja lehet: 

 a számítógép vagy eszköz tönkretétele, 

 fájlok, adatok módosítása vagy törlése, 

 a megfertőzött számítógép internetkapcsolatának használata illegális célokra (pl. spam 
küldésére), 

 zsarolás a fájlok titkosításával, 

 a felhasználó jelszavainak, bankkártya adatainak megszerzése. 

EGY HÓNAP EGY TÉMA A BIZTONSÁGOS 

INTERNETHASZNÁLATÉRT 
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A vírusok manapság jellemzően pendrive vagy e-mail segítségével terjednek az internetes böngészés (a 
megbízhatatlan oldalakról történő letöltések) mellett. Számítógépes értelemben a trójai faló (röviden 
trójai) egy olyan rosszindulatú program, ami mást tesz a háttérben, mint amit a felhasználónak mutat. 
Ebben az esetben a leggyakoribb fertőzési módszert az ingyenes vagy nem jogtiszta programok 
letöltése és a veszélyes honlapok jelentik. 

VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI 

A rosszindulatú szoftverek a számítógép operációs rendszerének és egyéb programjainak biztonsági 
hibáit használják ki. A szoftverek gyártói az ismertté vált hibákat rendszeresen javítják, és frissítések 
kiadásával juttatják el a felhasználókhoz. A frissítések kiadásával az addig esetleg nem nyilvános 
hibákról is tudomást szerezhetnek a rosszindulatú szoftvereket készítők, így azok a rendszerek, 
amelyeken a hibákat javító frissítés nem történt meg, fokozattan veszélyeztetettek lehetnek. 

A kártékony programok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusirtó program telepítése, 
amelyek elérhetőek ingyenes és fizetős változatban is. 

A tűzfal célja a privát (otthoni/vállalati) és nyilvános (internet) 
hálózat elkülönítése, továbbá annak biztosítása, hogy a 
hálózaton keresztül egy adott számítógépbe ne történhessen 
illetéktelen behatolás. Amennyiben a számítógép közvetlenül 
kapcsolódik az internethez, szoftveres tűzfal használata javasolt. 
Ha az internetelérés routeren keresztül történik, akkor az 
általában tartalmaz tűzfalat. Ebben az esetben győződjünk meg 
róla, hogy be van-e kapcsolva! 

 

BIZTONSÁGI MENTÉS 

Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot fontos adatainkról. 

Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a 
számítógéphez vagy egy online tárhely, ahol a fájlok korábbi verzióját tároljuk. Így ha zsarolóvírus-
támadás éri a gépet, a rosszindulatú program eltávolítását követően az ép verziók visszaállíthatóak. 

 Javasolt az automatikus frissítés bekapcsolása. 

 Állítsuk be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) a felhasználó 
engedélyére legyen szükség. 

 A böngészők biztonsági beállításainál a magasabb védelmi szint a külső támadások ellen 
nyújt védelmet. 

 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsünk! 

 Telepítsünk a gépre vírusirtó programot, amely legyen mindig aktív! 

 Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot a fontos adatainkról! 
 
 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/1-honap-1-tema-digitalis-kartevok-es-
biztonsagi-mentes 

 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/1-honap-1-tema-digitalis-kartevok-es-biztonsagi-mentes
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/1-honap-1-tema-digitalis-kartevok-es-biztonsagi-mentes
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Engedd el a fantáziád és mutasd meg kreativitásodat! A kisfilmeddel napi jegyet nyerhetsz a VOLT Fesztiválra. Ha 

szereted az irodalmat, a szabad verset és a kreativitást, ez a pályázat biztos Neked szól. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK – Országos Balesetmegelőzési 

Bizottság, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az "Életúton program" szakmai támogatásával a középfokú 

oktatási intézményekben tanuló diákok részére bűn- és balesetmegelőzési irodalmi rövidfilm 

pályázatot hirdet "A KÉP-MUTOGATÓ" címmel. Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív pályaműveket 

várunk, amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják főként társaik figyelmét az írott és íratlan szabályok 

betartására, és ezáltal a biztonságosabb mindennapi életre. Engedd el a fantáziád és mutasd meg 

kreativitásod! 

1. Válassz témát! 
- áldozattá váltam; 
- elkövető lettem; 
- ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés veszélyei; 
- mobiltelefon használata járművezetés közben. 

2.  Válassz Arany Jánostól egy verset vagy balladát, vagy egy ismert magyar irodalmi művet.  
3. Készíts, írj egy slam poetryt (szabad verset), amiben szerepel a választott irodalmi műnek legalább 

egy sora! 
4. Add elő művedet, rögzítsd videóra, esetleg egészítsd ki kreatív képi elemekkel, és küldd be a 

pályázatodat! 

 
A pályázat tartalmi és formai követelményei: 
- Egy pályázó vagy csapat 1 filmmel indulhat. 
- Pályázni lehet egyénileg vagy csapatban. A csapat létszáma 2-3 fő. 
- A videófelvétel bármilyen erre alkalmas eszközzel készülhet (videokamera, fényképezőgép, mobiltelefon). 
- A pályamű hossza maximum 3 perc lehet. 
- A kisfilmedet töltsd fel a YouTube-ra. 

 
A pályázat beadása: 
- A pályamunkád YouTube linkjét és regisztrációs adataidat (név, lakcím, születési dátum, iskola neve és városa, 
telefonszám, e-mail cím) küldd el e-mailben az akepmutogato@orfk.police.hu e-mail címre legkésőbb 2018. május 
15-én éjfélig. 
- A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű alkotásokkal/filmekkel lehet, amelyek szerzői jogával a pályázó 
rendelkezik. 
- A szerző - a pályázaton történő részvétellel - hozzájárul ahhoz, hogy munkáját az Országos Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, valamint az "Életúton program" térítésmentesen felhasználja népszerűsítés és oktatási célból. 
 
Nyeremények: 

- 1. díj: 3 napos bérlet a VOLT Fesztiválra  

- 2. díj: 2 db Napijegy a VOLT Fesztiválra 

- 3. díj: Napijegy a VOLT Fesztiválra  

- Különdíj a legkreatívabb video képi megvalósítónak: Napijegy a VOLT Fesztiválra 

- Minden díjazott a rendőrség tevékenységét bemutató egy napos élményben részesül. 

 

A pályamunkák feltöltési határideje: 2018. május 15. 

Értékelés: 

A határidőig beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai: az Országos Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a KTI Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft., és a Petőfi Irodalmi Múzeum kijelölt munkatársai. 

"A KÉP-MUTOGATÓ" - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére 

 

mailto:akepmutogato@orfk.police.hu
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A díjak átadására és a győztes versenymunkák bemutatására 2018. június hónapban a Rendőrségi Igazgatási 

Központ épületében kerül sor, amelynek pontos időpontjáról értesítjük a nyertes pályázókat. 

https://www.due.hu/hir/1911/a-kep-mutogato-palyazati-felhivas#  

 
A jó idő beálltával különösen fontos, hogy mielőtt távozik ingatlanából ellenőrizze, hogy könnyen 

elérhető bejáratok a házhoz vagy lakáshoz megfelelően zárva vannak-e, és a külső dugaszolóaljzatok 

kikapcsolt állapotban vannak-e. Védelem nélküli ablakok és ajtók – még az alkalmi tettesnek sem - nem 

jelentenek komoly akadályt.  

Gondosan ellenőrizni kell: 

• minden elérhető, nyitható ablakot (a felső szinteken is),  

• minden ajtót (a pinceajtókat is), 

• minden terasz- és erkélyajtót (erkélyek gyakorta könnyen elérhetőek – és tettes 

nyugodtan dolgozhat),  

• a kertet- illetve szerszámoskamrát valamint a kertajtót (azért, hogy a tettes ne tudjon 

magának könnyen szerszámot vagy egy létrát szerezni). 

 

A BŰNCSELEKMÉNYEK JELENTŐS RÉSZE MEGELŐZHETŐ!  
 

ÖNÖKKEL ÖNÖKÉRT!  
 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 107, 
vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén. 

 
Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 

 

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 biztonsági tanácsok 

a betörések megelőzéséért 

 

https://www.due.hu/hir/1911/a-kep-mutogato-palyazati-felhivas
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

