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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2022. november havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az aktuális 
világnapokat.  
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk az autóval közlekedők figyelmét a novemberi változékony 
időjárásra és baleset-megelőzési tanácsokat is adunk. Továbbá hasznos tanácsokat adunk a 
tulajdonosoknak a hétvégi házuk, nyaralójuk biztonságának megőrzéséhez is.  
 

 
Dékány Balázs r. ezredes 

rendőrségi tanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 
 

November harmadik vasárnapja: A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja 
 

Minden év november harmadik vasárnapján a közlekedési balesetek áldozataira 
emlékezünk. A világnapot az angliai RoadPeace jótékonysági szervezet javasolta 
1993-ban, a naptárba iktatásáról szóló döntést pedig az ENSZ Közgyűlésének 
A/RES/60/6-ös számú, 2005. október 26-án szavazás nélkül elfogadott határozata 
tartalmazza. Ezen a napon a közúti balesetek áldozataira és családjaikra 
emlékezünk. A világon évente kb. 1.200.000 ember hal meg közlekedési 
balesetben, 50 millió ember szenved sérüléseket. 

  
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja 

 
2001 óta e napon felhívást intéznek a világ országaihoz, hogy támogassák és 
védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait. 
1989-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló 
Egyezményt. 

 
November 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 

 
A nő világszerte nemi erőszak, családon belüli erőszak és az erőszak egyéb 
formáinak tárgya. A téma nagyságrendje és valódi természete gyakran rejtve 
marad. Az ENSZ Közgyűlése 1999. december 17-e óta nyilvánította e napot a nők 
elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává (54/134. határozat). Az 
ENSZ felkérte a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy e napon 
figyelemfelhívásul szervezzenek programokat a cél érdekében.  

 
 
 

Novemberi világnapok 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/1959
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
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A novemberi hol télies, hol tavaszias, 

hol őszies időjárási körülmények 

különös figyelmet igényelnek a 

járművezetőktől. A legtöbb problémát a 

változó tapadó-képességgel rendelkező 

útburkolat, valamint a sajátságos látási 

viszonyok okozzák. Ezért lényeges, 

hogy minden járművezető megfelelően 

felkészítse járművét a megváltozott 

időjárásra, és önmaga is legyen 

tisztában azzal, hogy ez a közlekedési 

környezet más járművezetői 

magatartást követel. 

 

Novemberben a látási viszonyok gyakran rosszak, korábban sötétedik, a hajnali és esti ködképződés 

miatt huzamosabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is fontos, hogy azok 

megfelelően működjenek. Ez különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a 

páraréteg olykor átláthatatlan, a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelennek meg előtte, és a 

közvilágítás sem segíti a haladást. Közlekedésünk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros 

vagy lassú jármű közlekedésére, esetleg meghibásodott jármű megjelenésére, melyek észlelése a 

ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik. Gyalogosan közlekedve lakott területen kívüli útszakaszokon 

mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket, ezáltal biztonságunkat növeli!  

 

Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsük járművünk 
sebességét, valamint tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot, 
és lehetőleg tartózkodjunk az előzéstől! Ködös időben az úttest is 
csúszóssá válik, ezért a gépjárművezetőknek számolnia kell azzal, hogy 
mind a megállás, mind a kanyarodás komoly koncentrációt igényel, de 
még az egyenes haladás is nagyobb óvatosságot követel. Amennyiben az 
autó fara elkezd oldalra enyhén kitörni, finom ellenirányú 
kormánymozdulattal korrigáljuk!                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja figyelmet, 

hogy ideje a gumiabroncsokat télire cserélni. 

 

- A nyári gumi +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik,  így 

használata veszélyes lehet, a téli gumit azonban úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten 

megnő a tapadási értéke.  

 

- A téli abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva és rendkívül 

alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel a fékút is rövidebb.  

 

 

 

…hogy mindenki hazaérjen! 
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- A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 bárral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl 

alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A mintázat magassága könnyen 

ellenőrizhető profilmélységmérővel, de a gumiabroncs futófelületén található kopásjelzők is 

megmutatják az abroncs állapotát.  

 

- A gumiabroncsok gépjárművön történő elhelyezése előtt ellenőrizzük, illetve ellenőriztessük nincs-e 

rajta olyan fizikai sérülés, amely esetlegesen közlekedés során légvesztéshez vezetne. Sérült, hibás 

gumiabroncsot soha ne helyezzünk/ helyeztessünk fel, hiszen a légvesztett gumiabroncs miatt akár 

közlekedési balesetet is szenvedhetünk!  

 

- Fontos továbbá, hogy havi rendszerességgel ellenőrizzük a gumiabroncsok esetében a légnyomást. 

Sokan nem tudják, hogy a nem megfelelő légnyomás nem csak a menetstabilitást, hanem az 

üzemanyag-fogyasztást is jelentősen befolyásolja. 

 

 

VADBALESETEK 

 
A vadelütések legnagyobb része reggel, valamint az esti szürkületkor 

történik, mivel a vadállatok ebben az időszakban aktívabbak. A 

potenciálisan veszélyes útszakaszokon a veszélyt jelző KRESZ-tábla 

figyelmezteti a sofőröket. Ezeken az útszakaszokon különösen fontos a 

sebesség megválasztása. Olyan szakaszokon, ahol közúti jelzőtáblák nem 

figyelmeztetnek vadon élő állatokra, illetve ismeretlen utakon a terep- és a 

természeti viszonyok alapján, vagy az út melletti területek beláthatósága 

alapján célszerű értékelni, hogy várható-e veszélyt jelentő vadak hirtelen 

megjelenése az úton. 

 

 Ha van elég idő lefékezni a járművet, meg kell várni, míg az állat átkel az úton. Számítani kell 

egymás után több állat felbukkanására is. 

 

 A legóvatosabb vezetés mellett is bekövetkezhet a baleset. A féktávolságon belül észlelt vad 

megjelenése esetén erőteljesen fékezzen és használja a jármű hangjelzését. Kerülni kell a 

hirtelen kormánymozdulatokat, és irányváltoztatást, mert annak súlyosabb következményei 

lehetnek, mint aminek elhárítására törekszik. Ha mégis bekövetkezik a baleset, megállás után 

értesítse a rendőrséget.  

 

 Fontos tudni, hogy vadállat észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazása kifejezetten 

hátrányos lehet, hiszen az úttesten lévő vad ilyen esetekben általában riadtan a fény felé fordul, 

megdermed, s nem tud időben kitérni az ütközés elől. A tapasztalatok szerint az óvatos 

közlekedés mellett a hangjelzés alkalmazása már nagyobb segítséget jelenthet, hiszen az állatok 

többsége megijed az erős kürt hallatán, s menekülni akar a közeledő zajforrás elől.  

 

 Hasznos eszköze lehet még a vadelütések elkerülésének az ultrahangos vadriasztó síp, melyet a 

járműre rögzíthetünk, s a menetszél működteti. 

 

Vezessünk óvatosan! 

(fotók: internet) 
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A digitális pénzügyi bűnözők ma elsősorban a fogyasztók érzelmi 
manipulálásával, megtévesztésével támadnak. A KiberPajzs 
résztvevői a lakossági ügyfelek pénzügyi tudatosságának 
erősítése, a kiberkockázatok minél hatékonyabb kezelése 
érdekében fognak össze. 

 
KiberPajzs néven közös oktatási és kommunikációs együttműködésről döntött, valamint 

kibervédelmi edukációs és kommunikációs kampányról szóló együttműködési megállapodást írt 

alá a Magyar Nemzeti Bank részéről dr. Kandrács Csaba alelnök és dr. Fömötör Barna 

főigazgató, a Magyar Bankszövetség nevében dr. Kovács Levente főtitkár, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóságot képviselve dr. Koltay András elnök, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – 

Nemzeti Kibervédelmi Intézettől dr. Kiss Csaba főigazgató és az Országos Rendőr-főkapitányság 

részéről dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány. 

 

A projekt 2024 végéig szól, melynek keretén belül az intézmények és a piaci szereplők átfogó 

oktatási programot, illetve az ügyfelek digitális pénzügyi tudatosságának fejlesztése, a 

kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatására érdekében 

széleskörű, összehangolt kommunikációs kampányt indítanak. 

 

A digitalizáció révén egyre hangsúlyosabbá válik az elektronikus pénzforgalom, ezzel 

párhuzamosan pedig – miközben a hazai pénzügyi rendszer európai összevetésben is rendkívül 

biztonságosnak számít – az azon keresztül megfigyelhető sikeres visszaélések száma és aránya 

is növekszik. A bűnözők célja elsősorban nem a pénzügyi intézmények, illetve infrastruktúra 

támadása, hanem a fogyasztók megtévesztése, melynek egyik leggyakoribb módszere az 

érzelmi manipulálás. 

 

A projekt kiemelt figyelmet fordít a fokozottan kiszolgáltatott társadalmi csoportokra, így a 

fiatalokra és idősekre, de a fogyasztók mellett megelőző jellegű üzeneteket fogalmaz meg a kis- 

és középvállalati, illetve az egyéb céges ügyfelek felé is. Ennek érdekében egységes arculatú, 

egyszerű üzenetekkel mutatják be a főbb csalási formákat, az adathalászat különböző változatait, 

a hamis banki hívásokat vagy sms-eket, az ál banki weboldalakat, a hamis tranzakció 

jóváhagyatási módozatokat, a csaló befektetési vagy egyéb online ajánlatokat, illetve a közösségi 

médiát eszközül használó személyesadat-lopásokat.   

 

Az első kampány novemberben indul, ennek során három olyan „mindennapi példakép” 

személyiség birkózik meg a kiber-térben a pénzügyi kockázatokkal, akiknek élethelyzete hasonlít 

a legtöbb magyarországi digitális pénzügyi fogyasztóéhoz. 

 

A KiberPajzs program szervezői bíznak benne, hogy az ügyfelek, a hatósági és piaci szereplők 

együtt „golyóálló” védelmet alkotnak a digitális bűnözőkkel szemben. 

 
  

Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/kiberpajzsot-kovacsolnak-a-penzugyi-fogyasztok-vedelmere  

KiberPajzsot kovácsolnak a pénzügyi 

fogyasztók védelmére, a digitális bűnözők ellen! 

https://kiberpajzs.hu/
https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/kiberpajzsot-kovacsolnak-a-penzugyi-fogyasztok-vedelmere
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 Az őszi hónapokban egyre kevesebbet tartózkodnak a tulajdonosok a hétvégi házakban, üdülők 

területén, ezért a rendőrség az alábbiakat tanácsolja, hogy értékeit biztonságban tudhassa.  

 A hosszabb időre felügyelet nélkül maradó hétvégi házakban lehetőleg ne tároljon a 

szükségesnél nagyobb értékeket! Amennyiben mégis így tesz, kérjük, gondoskodjon a 

védelmükről, illetve készítsen értékleltárt, amely a nyomozó hatóság munkáját szükség esetén 

elősegítheti! 

 A nyaraló bejárati ajtajára is érdemes korszerű zárat felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen 

masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellően biztonságosak 

legyenek!  

 Az ablakokat is lássák el megfelelő védelmi eszközökkel. Ne feledje, a szúnyogháló nem véd a 

betörés ellen!  

 Anyagi lehetőségeikhez és értékeikhez mérten alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert! Ne a 

biztonságon spórojon, hiszen a tapasztalatok szerint egy esetleges betörés okozta kár gyakran 

többszörösöse lehet a megfelelő védelmi rendszer beszerzési és felszerelési költéségének!  

 Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassanak el a hétvégi házukhoz, vagy ha hosszabb ideig nem 

keresik fel, kérjék meg a szomszédokat, hogy az Ön birtokára is figyeljenek!  

 Amennyiben gyanús személyek, vagy idegen gépkocsik mozgását észlelik, haladéktalanul 

jelezzék a rendőrségre! Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, és a 

szomszédok biztonságára, értékeinek védelmére!  

 Amikor hazaindulnak, ne felejtsék el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati és a terasz 

ajtót sem. Amennyiben rendelkeznek elektronikus riasztó rendszerrel, mindenképpen aktiválják!  

 Amennyiben az ingatlanon van szerszámtároló, és az egy egyszerűbb építmény, kérjük, ne 

tartson benne értékesebb szerszámokat vagy kisgépeket!  

 Amennyiben mégis hívatlan vendég járt a házban, akkor haladéktalanul értesítse a  

rendőrséget és ne változtassa meg a helyszínt! 

(fotó: internet) 

 

 
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 / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

Védje értékeit,  

érezze biztonságban  

hétvégi házát, nyaralóját! 

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

