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T A R T A L O M:
1. Mire figyeljünk az év
hátralévő részében?
2. Legyen állatbarát a
Szilveszter!

Lassan a 2021-es év is a célegyenesbe fordul, meghatározóvá válik a szürke égbolt,
állandósulnak az éjszakai fagyok, a sötétség térhódítása már maximuma felé közelít, és
még sorolhatnánk a természet zordulásának egymás hatását erősítő tüneteit. Kultúránk,
hagyományaink éves körforgása a fizikai világgal éppen ellentétes utat jár be, a négy
adventi hét, a meghitt karácsony és az önfeledt Szilveszter melegséget, fényt, csillogást és
örömöt hoz a nedves, ködös december általános komorságába.
A családok részéről az év végi
ünnepek ragyogását komoly
erőfeszítések
teremtik
meg,
melyek
egészen
profán
körülmények között zajlanak a
vásárokban,
piacokon
és
bevásárló
központokban,
továbbá az online térben is, a
webáruházak virtuális kirakatait
böngészve. E tevékenységek
végzése során nagyobb esélye
van az egyénnek vagyon elleni
bűncselekmény áldozatává válni,
mint az év más időszakaiban. Hírlevelünk első része a legjellemzőbb veszélyforrásokat
mutatja be.
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A Szilveszter más típusú hagyományokat teremtett, mint a karácsony. A virsli és a
pezsgő kettősét triásszá bővítette az utóbbi évtizedekben a tűzijáték. Visszatérően
foglalkoztunk már a pirotechnikai termékek beszerzésének, tartásának és
felhasználásának szabályozásával. Ebben változások azóta nem történtek, így a hatályos
előírások ismétlése helyett ezúttal más aspektusból közelítünk a témához. A jogszerű
körülmények között beszerzett és elműködtetett tűzijáték a hatóságok részéről szankciót
ugyan nem vonhat maga után, azonban a társadalom szélesebb rétegeinek rosszallását
még kiválthatja.
Németországban
már
az
ezredfordulót megelőzően is
indult kampány abból a
célból, hogy az ország
lakosságát rávegyék arra,
hogy az ezekre a termékekre
szánt
horribilis
összeget
inkább
jótékony
célokra
fordítsák. Egy civil szervezet,
a Deutsche Umwelthilfe a
tavalyi – pandémia miatti –
betiltáson túl lépve, már a
végleges
eltörlés
mellett
kampányol. Teszi ezt elsősorban környezetvédelmi megfontolásból. Más érvek is szólnak
az év végi pirotechnikai absztinencia mellett. Ezek egyike a balesetek megelőzése, de a
„rakéták leszerelése” mellett szóló érv lehet az állatok jóléte, védelme is, mely témát
hírlevelünk második részében érintünk.

1.Mire figyeljünk az év hátralévő részében?
a) Körültekintően a bevásárlóközpontokban
A boltokban, áruházakban,
piacokon és vásárokban
jellemző
„klasszikus
bűncselekmények”, mint a
zsebtolvajlás és az alkalmi
lopás
már
erősen
visszaszorulóban vannak,
Veszprémben szórványosan
még a használtcikk piacon
(lengyel piac) és a vásárcsarnokban jelentkeznek. Az adventi időszak forgalma azonban
mindig megteremti azt a „kritikus tömeget”, ami kedvez ezen bűncselekmények
elkövetésének. A megelőzés, továbbá az esetlegesen mégis bekövetkező kár minimalizása
érdekében a következő ajánlásokat célszerű követni:
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 Bevásárláskor ne tartson magánál felesleges értékeket és iratokat!
 Táskáját és annak zártságát folyamatosan kontrollálja!
 A csomagtartóba történő rakodás idején se tévessze értékeit szem elől!
b) Óvatosan a közterületen
A bűnözők egy szűk rétege
specializálódott
azokra
a
trükkökre, amelyekkel utcán,
téren,
bevásárlóközpontok
parkolóiban szerezik meg a
kiszemelt áldozat pénzét, vagy
ezeken a helyeken ismerkednek
meg vele, és érik el, hogy
lakásába beengedje őket. Az
elkövetők törekvései az alábbi
szabályok
betartásával
meghiúsíthatók:





Ne adakozzon az adománygyűjtést közterületen végző személyeknek!
Ne vállalkozzon pénzváltásra idegennek!
Ne adjon útbaigazítást bevásárlóközpont parkolójában érdeklődő személynek!
Ne vásároljon utcai árustól, házalótól!

c) Kockázatmentesen a netről
Az interneten a használt-, valamint az új termékek adásvétele tömeges méretekben
zajlik. A használtcikkek elsősorban az aukciós oldalakon, valamint a közösségi média
közvetítésével cserélnek gazdát. Ebben az lehet a buktató, hogy az alapjában véve
becsületes eladók közé mindig beférkőznek csalók is. Ők valójában nemlétező árucikkek
eladását hirdetik meg és az ajánlat illusztrációjaként használt fényképeket az internetről
töltik le. A vásárló az eladó kérésének megfelelően ilyenkor a vételárat előre elutalja,
azonban ezt nem követi a termék postára adása, ezért őt anyagi kár éri.
Új termék beszerzése esetén a
potenciális veszélyforrás kettős. Már a
webáruház is lehet látszólagos, amely
csak egy honlapból áll és nem áll
mögötte tényleges vállalkozás, hanem
csak a csaló. Tényleges kereskedő
esetében pedig akkor járhat a vásárló
pórul, ha a bankkártyás fizetés nem
kielégítően biztonságos és kódolt
csatornán zajlik, így kártyaadatai
illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Mindezekre figyelemmel a tranzakció megkezdése –
vagy legalábbis a véglegesítése – előtt a következő lépéseket megtétele ajánlható:
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 Használtcikk vásárlás előtt tájékozódjon a hirdető megbízhatóságáról, új termék
esetén a webáruház referenciáiról!
 Ellenőrizze a honlap címében a lakatot és annak megnyitásával a tanúsítványt!
 Válassza az utánvétes fizetési módot!
Esetenként még egy további veszélyforrással is számolni kell mielőtt a vásárló a
csomagot átveszi. Az utóbbi időben nemzetközi csomagküldő szolgálatok nevében
küldenek bűnözők mobiltelefonokra olyan tartalmú üzeneteket, melyekben kérik a
címzetteket, hogy kattintsanak egy linkre, majd töltsenek le egy alkalmazást
telefonjukra. Az online vásárlás népszerűsége miatt az üzenet sokak esetében nem kelt
gyanút, mivel esetleg éppen valóban csomagot várnak valahonnan.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya
tanácsa szerint:
 Ne nyissa meg az SMS-ben található linket!
 Ha ezt mégis megtette és még a linken elérhető applikációt is letöltötte, állítsa
vissza telefonját a gyári beállításokra, melyet a rendszer beállításai között tehet
meg!
 Amennyiben a rendszer-visszaállítást nem tudja végrehajtani, úgy telepítsen
vírusírtót telefonjára, vagy kérje szakértő segítségét!
 Legyen figyelemmel arra, hogy ezzel minden adatot töröl a telefonról, így a
visszaállítás előtt gondoskodjon adatainak biztonsági mentéséről!
Az alkalmazás egyébként kártékony kódot tartalmaz, mellyel az elkövetők
hozzáférhetnek a címzett eszközén tárolt adataihoz, arról hívásokat vagy szöveges
üzenetek küldését kezdeményezhetik!
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d) Online is biztonságban
Végül, de nem utolsó sorban említést kell tennünk azokról a bűncselekményekről is,
amelyek egyáltalán nem kötődnek az adventi időszakhoz, viszont bármikor „ránk
rúghatják az ajtót”, így az év minden szakában ajánlatos védekezni ellenük: unokázós
csalások, nyereményjátékra hivatkozással elkövetett csalások, „párkeresős” csalások és
a bankbiztonsági vezetőként bemutatkozva a bankszámlához történő illetéktelen
hozzáférésre hivatkozással elkövetett csalások. Ezeket már korábbi hírleveleinkben
visszatérően bemutattuk, illetőleg a megelőzésük lehetőségeit is ismertettük. Most álljon
itt néhány általános ajánlás, melyet követve valamennyi ilyen típusú bűncselekménynél
elkerülhető az áldozattá válás:
 Kezeljen fenntartással minden olyan
telefonhívást, ami nyereménnyel vagy
boldogsággal
kecsegtet,
illetőleg
hozzátartozó autóbalesetével vagy anyagi
veszteség bekövetkezésével riogat!
 Mielőtt bármit tenne, visszahívással
győződjön
meg
az
információ
hitelességéről!
 Ne
végezzen
utasításra
banki
tranzakciót, telefonjára, számítógépére
ne telepítsen semmilyen applikációt!
További aktuális információkért (tanácsokért, felhívásokért) kövessék az Internet
tudatosan – online is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az alábbi hivatkozáson
érnek el

www.facebook.com/internettudatosan

Az

2. Legyen állatbarát a Szilveszter!

A tűzijáték sok család szilveszterezésének megszokott elemévé vált már, a nem
elhanyagolható költségek ellenére is. Azok, akik nem kedvelik az ezzel együtt járó fényés hanghatásokat, az évek során megtanulták ezt egyrészt tolerálni, másrészt pedig jól
érezni magukat ennek ellenére is. A helyzet megoldása azért sem nehéz, mert mindenki
tudja mi vár rá az év utolsó napján, így elegendő ideje marad felkészülni rá.
Négylábú barátainkkal azonban nincs lehetőségünk átbeszélni a rájuk váró
megpróbáltatásokat, így őket minden évben sokkolja a Szilveszter. Közismert tény, hogy
a riadalom akkora lehet, hogy az állat már csak a menekülésben látja a kiutat, így
újévkor hirtelen megugrik a kóborló, illetőleg a menhelyre kerülő ebek száma. A kutyás
honlapok és az e témában írt újságcikkek számos tanáccsal látják el ezzel kapcsolatban
a gazdikat, ami az állat bezárásától a gyógyszerekkel történő leszedálásáig terjed. Ez
nyilván sem a kutyának, sem az őt körülvevő családnak nem teszi lehetővé, hogy
ugyanolyan önfeledten éljék meg az év fordulóját, mint a tűzijátékokat elműködtető
szomszédjaik. Előbbiek esetenként neheztelnek az utóbbiakra, de arra is van példa, hogy
az eb tulajdonosa maga is hódol a pirotechnikai termékek élvezetének.
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A tűzijáték azonban nem csak a házi kedvenceket veszélyezteti, hanem a haszonállatokat
és a vadon élő állatokat is. Az utóbbiakat pedig megóvni sem tudjuk a jelentkező káros
hatásoktól. A megoldás ez esetben csak a teljes pirotechnikai absztinencia lehet. Volt
már erre példa hazánkban is, melyről a veol.hu 2019. január 3-ai cikke így számolt be:
„Betiltották a tűzijátékot, Tatán maradtak a vadludak
Évtizedes rekordot döntött a vadludak száma az Öreg-tavon újév reggelén.
A szilveszteri tűzijátékozás betiltásának köszönhetően a tatai Öreg-tavon telelő több mint 13
ezer vadlúd a tavon maradt, amire évek óta nem volt példa, így Tata idén a „Vadludak
városa” maradhatott.
A ramsari egyezmény által is védett tatai Öreg-tavon telelő több tízezernyi vízimadár
nyugalma érdekében Tata Város Önkormányzata rendeletben tiltotta be november 1. és
február 28. között a nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát.
Korábban ugyanis rendszeresen előfordult, hogy az Európa egyik legjelentősebb vadlúdgyülekezőhelyének számító Öreg-tó környékéről a szilveszteri durrogtatások hatására
elmenekültek a madarak és sokszor hetekig is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már
jóval kisebb számban.
Idén azonban a helyi összefogás eredményeként szokatlanul csendesre sikerült az
óévbúcsúztató, amelynek köszönhetően a madarak a tónál maradtak. Ehhez természetesen
a helyiek együttműködésére is szükség volt, amelynek megvalósulását a város
polgármestere, Michl József büszkén méltatta. A városvezető a Facebookon azt írta, arra,
hogy a madarak mintegy 60 százaléka a tónál maradjon, harminc éve alig háromszor akadt
példa, így az idei összefogást óriási eredményként lehet elkönyvelni.”

Békés és biztonságos
készülődést kíván
a Veszprémi
Rendőrkapitányság
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

