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"Világnapok" novemberben
Az internetes vásárlás ne csak
kényelmes, de biztonságos is legyen
Figyelemfelhívás az ünnepi időszakra

Gyermekek jogainak világnapja
NOVEMBER 20.

A gyermekek jogainak világnapját november 20-án
ünnepelik világszerte, így Magyarországon is. Az
ENSZ 1989. november 20-án fogadott el
egyezményt a gyermekek jogairól, a konvenciót
Magyarország 1990. március 19-én írta alá.
Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a
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gyermekek jogainak egyetemes napját. Az
Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok
bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi
Egyezménye rögzít.
A gyermekjogok segítenek abban, hogy a gyerekek
biztonságban és boldogan éljenek. 3 pillérre, a
gondoskodás-ellátásra, a védelemre és a részvétel
jogára épülnek. A gondoskodás-ellátás magában
foglalja a különböző erőforrásokhoz való
hozzáférés jogát, de a szeretet, az önbecsülés, a
tudás és a gyerekekben rejlő képességek
kibontakozásához való jogokat is tartalmazza. A
részvétel a gyermekeket érintő döntésekbe való
beleszóláson túl, a véleménykinyilvánítás és
érzelemkinyilatkoztatás jogát is megadják.

A Magyar Rendőrség is
folyamatosan kiemelt figyelmet
fordít a gyermek- és ifjúsági
korosztály védelmére, valamint
áldozattá és bűnelkövetővé
válásának megelőzésére.
Ennek egyik fontos színtere az
iskola, ahol hatékonyan végezhető
a bűn- és balesetmegelőzési
tevékenység.
A Rendőrség általános iskolai
ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési
programjai a DADA és az
ELLEN-SZER 1992/93-as tanév
óta segíti az érintett populációt.

A nők elleni erőszak
megszüntetésének világnapja
NOVEMBER 25.

A nők ellen világszerte követnek el nemi
erőszakot, családon belüli erőszakot és az
erőszak egyéb formáit. Az ENSZ közgyűlése
1999. december 17. óta nyilvánította ezt a
napot a nők elleni erőszak megszüntetésének
nemzetközi napjává.
A családon belül elkövetett erőszakra jellemző,
hogy az erőszak formája nem csak fizikai,
hanem szándékosan előidézett lelki gyötrelem,
terror is lehet.
Sértettei, áldozatai döntő többségben nők és
gyermekek, valamint más, helyzetüknél
fogva kiszolgáltatott, leginkább idős, beteg
emberek.

Ne enged
jen az erő
szaknak!
A Rendőrség nagy hangsúlyt fektet
az áldozatvédelemre, a prevencióra.
Sok esetben azonban a
bántalmazottak csak a végső
estekben mernek rendőrt hívni,
illetve gyakran nem terjesztenek elő
magánindítványt, vagy visszavonják
feljelentésüket.
A legfontosabb kérdés az, tudják-e,
hogy a kapcsolat, amiben élnek
erőszakos? Beismerik-e mindezt
magunknak? Akarnak-e, tudnak-e
ezen változtatni? Mernek-e,
tudnak-e segítséget kérni?

Ne engedjen az erőszaknak! Hívjon rendőrt, tegyen feljelentést!
Kérjen ideiglenes megelőző távoltartást a bántalmazóval szemben!
Higgye el, hogy van segítség, léteznek menedékházak, rejtett otthonok!
Krízishelyzetben hívhatják az Országos Kríziskezelő és Információs
t!elefonszolgálat ingyenes számát: 06-80-20-55-20

Az internetes vásárlás ne csak
kényelmes, de biztonságos is legyen

Novemberben megkezdődik a karácsonyi vásárlások
időszaka. Ennek során az online vásárlás és fizetés
is egyre népszerűbb.
Az internetes kereskedelem egyre nagyobb teret
hódít, azonban a feltűnően kedvező árak veszélyt
is rejthetnek magukban!
Megjelenhetnek azok a csalók, akik különböző
termékeket kínálnak fel eladásra a hirdetési,
aukciós, vagy éppen kereskedő oldalakon. Ezeket
a termékeket jellemzően áron alul hirdetik meg,
általában tetszetős leírással, termékajánlóval,
amellyel már az elején megpróbálják
megtéveszteni a leendő vásárlókat, sértetteket.
Az elkövetők jellemzően nem is rendelkeznek a
meghirdetett termékkel, olykor pedig csak a
hirdetésben szereplő áru silány másolatával.
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy a
vásárló megkapja-e a pénzéért a kiválasztott árut,
illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit
kiválasztott.
Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az áldozattá válás:
Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weboldalról vásároljon!
Ellenőrizze az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján)!
A megrendelés előtt mindig tájékozódjon a jótállás feltételeiről, a szállítás költségeiről
és a szállítás idejéről!
Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Utánvétellel történő fizetés esetén a postásnak vagy a
futárnak kell fizetni. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a csomag bontatlan és sértetlen
állapotban van. Ellenkező esetben ne vegye át, hanem küldje vissza a feladónak!
Ha lehetősége van rá ellenőrizze, hogy a megrendelt áru van-e a csomagban!
Utánvétel helyett van lehetőség előre történő kifizetésre. Ezt megtehetik átutalással vagy fizethetünk
bankkártyával közvetlenül az interneten. Használhatnak úgynevezett virtuális bankkártyát is, amelyre
ajánlott csak akkora összeget feltölteni, amekkorára az aktuális vásárláshoz szükség van.
Bankkártya adatait, csak a bank online fizetésre létrehozott oldalon adják meg (e-mailben soha)!
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, azonnal hívja a
rendőrséget a 112-es vagy a 107-es segélyhívók egyikén!

Figyelemfelhívás az ünnepi
időszakra
Az „alkalom szüli a tolvajt” közmondás különösen igaz az ünnepek környékén.
Fontos, hogy vigyázzon értékeire, legyen körültekintő, mert nem várt meglepetésben
lehet része annak, aki óvatlan.
Közreadjuk a bűncselekmények megelőzésére vonatkozó hasznos tudnivalókat, melyek
segíthetnek abban, hogy elkerülje a bajt.

Minden esetben, még ha csak egy percre hagyja
magára az autóját, zárja be az ajtókat, húzza fel
az ablakokat, vegye ki az értékeket az
utastérből (mobiltelefon, GPS készülék a
tartójával együtt, lakáskulcs) és kapcsolja be a
riasztót!
Tömegközlekedési eszközön – különösen leés felszálláskor, tülekedéskor – fokozottan
figyeljen értékeinkre!
Táskáját fordítsa magához, a húzózáron tartsa

Lehetőleg csak olyantól
vásároljon, aki kijelölt árusító
hellyel rendelkezik, legális
helyen árul és nem aluljáróban
táskából kínál ezt-azt.
Kizárólag akkor adja át a
vételárat, amikor kézhez
kapja a terméket, és ne adjon
át pénzt előre, bármilyen
kedvező ígéretet kap.

rajta a kezét!
Az vásárlások során a táskát, pénztárcát ne
tegyék a bevásárlókocsiba, azt a nézelődés, az
áruk válogatása során ne hagyják őrizetlenül!
Piacon, vagy boltban történő vásárláskor a
táskát, pénztárcát soha ne tegyék ki a pultra!
Azokat az értékeket, amelyeket szükségszerűen
maguknál kell tartaniuk (okmányok, pénztárca,
bankkártyák, lakás- és autókulcsok), ruházatuk,
vagy táskájuk belső, védettebb zsebeiben
helyezzék el!

Tetten ért tolvajjal, ne szálljon szembe egyedül, mivel az érték megtartása érdekében
erőszakot alkalmazhat, és Ön sérülést szenvedhet! Kérje a közelben tartózkodók
segítségét, ha tudja, értesítse a rendőrséget, majd tegyen feljelentést, ennek nem
akadálya ha nincs pontos információja a tettes személyéről (a zseblopás értéktől
függetlenül bűncselekménynek minősül).

Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:

Jászberényi Rendőrkapitányság
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296
Karcagi Rendőrkapitányság
Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657
Szolnoki Rendőrkapitányság
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655

