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FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL
Kedves Olvasó!
Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. augusztus havi
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben felhívjuk a figyelmet a PRE STAT
használatával kapcsolatos tudnivalókra, bemutatjuk az aktuális, nyári
prevenciós programjainkat. Hírlevelünk további részében pedig a GDPR
adatvédelmi szabályokról adtunk rövid tájékoztatást.
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

PRE STAT TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
A
Prevenciós
Bűnözés-Statisztikai
Adattár
(a
továbbiakban:
PRE-STAT)
alkalmazás
a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósuló „Bűnmegelőzés
térinformatikai eszközökkel” című projekt egyik eredménye. Az alkalmazás fejlesztési és üzemeltetési
feladatait a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) látja el.
Elérhetőség:https://prestat.lechnerkozpont.hu/bunmegelozes/#/login

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.)
Korm. határozat 2. melléklet 1.1. és 1.2. pont.
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CÉL
Az alkalmazás elsődleges célja a rendőri szervek bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatai tervezésének,
összehangolásának és végrehajtásának támogatása térinformatikai és egyéb elemzési eszközök
biztosításával. Az alkalmazás különböző területi szinteken, meghatározott időintervallumra vonatkozóan
lehetővé teszi a társadalmi, gazdasági és bűncselekményi adatok térképi és grafikonos megjelenítését.
Az elsődleges felhasználói csoport mellett az alkalmazás publikus adatokat tartalmazó moduljai a
lakossági felhasználók számára is hasznos funkciókat nyújtanak.
ADATTARTALOM
A PRE-STAT a forrás adatbázis szerint a következő adatokat használja:






Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (továbbiakban: ENyÜBS):
bűnügyi statisztikai adatok települési, járási, megyei, régiós és országos szinten 2010. január 1től, havi bontásban
RobotZsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (továbbiakban:
RobotZsaru): pontszerű, geo-kódolt bűncselekmény adatok 2010. január 1-től, napi bontásban,
pontos óra:perc időpontra
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR):
gazdasági-társadalmi statisztikai adatok települési, járási, megyei, régiós és országos szinten
2010. január 1-től, éves bontásban
FUNKCIÓK






Tematikus térképek készítése
o települési, járási, megyei és régiós szinten,
o abszolút és fajlagos gazdasági, társadalmi és bűnözési statisztikai adatokból
o tetszőleges időpontra vagy időszakra.
Adatok megjelenítése diagramon, akár több területi szint, illetve területi egység értékét
összehasonlítva.
Pontszerű, utcaszintű bűncselekmény adatok térképi megjelenítése különböző módszerekkel.
FELHASZNÁLÓK

A lakossági felhasználók mellett az alkalmazás felhasználói körét a Belügyminisztérium, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács, az Országos Rendőr-főkapitányság, a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve a
helyi rendőrkapitányságok, rendőrőrsök munkatársai alkotják.
Hozzáférési szint alapján az alkalmazás felhasználóinak köre lehet:




Teljes hozzáféréssel rendelkezők:
o Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
o Országos Rendőr-főkapitányság
o megyei rendőr-főkapitányságok
o helyi rendőrkapitányságok, rendőrőrsök
Szűkített hozzáféréssel rendelkezők:
o A teljes hozzáféréssel rendelkezők körébe nem tartozó felhasználók
BELÉPÉS

Az alkalmazás használatához külön regisztráció nem szükséges. A teljes hozzáféréssel rendelkező
felhasználók a Robotzsaru rendszerbe belépve, majd annak felületén a Keresések, statisztikák,
listák menüponton belül a Térképészeti alrendszer listában található Preventív Bűnözés-Statisztikai
Adattár (PRE-STAT) linkre kattintva tudnak belépni az alkalmazásba.
A szűkített hozzáféréssel rendelkező felhasználók a PRE-STAT kezdőoldalán az Ügyfélkapus belépés
lehetőséget választva tudnak belépni az alkalmazásba. Az Ügyfélkapus belépés lehetőség kiválasztása
után a felhasználó az Ügyfélkapu bejelentkezési oldalára jut, ahol meg kell adnia felhasználónevét és
jelszavát a sikeres belépés érdekében.
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FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG!
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
együttműködésével valósítja meg a „FÓKUSZBAN A BIZTONSÁG” című bűnmegelőzési projektet 2018.
január 1. és 2019. május 31. között. A program célja a lakosság és a megyébe látogató hazai, valamint
külföldi turisták szubjektív biztonságérzetének erősítése.
A pályázat keretében a megelőzési szakemberek 2018. július 18-án Balatonfüreden, a kerékpárút
melletti Berzsenyi Dániel-emlékforrásnál mutatták be tevékenységüket a lakosságnak. A kerékpárokkal
és felszerelésekkel ellátott járőrök nyáron a Balaton-parton lévő biciklis utakon, kiemelten a pihenőkben
szólítják meg az oda érkezőket, és felhívják figyelmüket az alapvető vagyonvédelmi intézkedések
fontosságára. A rendőrök tájékoztató kiadványokat adnak át a kétkerekű járművel közlekedőknek, és
hangsúlyozzák, hogy ne hagyják soha őrizetlenül a bicikliket! Ha mégis felügyelet nélkül maradnak a
járművek, mindig lakatolják le azokat, továbbá ha csomagokat tartanak rajtuk, azokban ne tároljanak
értéket!
Az eseményen a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
munkatársai felajánlották a megállított kerékpárosoknak, hogy járműveiket regisztrálják a BikeSafe
országos adatbázisba. A nyilvántartásba vétel alkalmával minden, a biciklire vonatkozó adatot
rögzítettek egy rendszerbe, ami egy későbbi kerékpárlopás esetén megkönnyíti a rendőrség munkáját
és elősegíti azt, hogy a kétkerekű mihamarabb visszakerüljön a jogos tulajdonosához.
A Balatonfüreden 2018. július 18-án 13.00 órakor induló kerékpáros bűnmegelőzési szolgálatunkról
kisfilm készült, amelyet az alábbi linken nézhet meg:

https://www.youtube.com/watch?v=6Aya-45K_bE&feature=youtu.be
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GDPR ÁTTEKINTŐ – RÖVID TÁJÉKOZTATÓ

Az EU általános adatvédelmi szabályzata (GDPR)
Az EU általános adatvédelmi szabályzata (GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó. Jelentős és széles
körű hatályban lévő új törvény az adatvédelem 21. századi megközelítését hozza. Ez kiterjeszti az
egyének azon jogát, hogy ellenőrizze személyes adataik gyűjtésének és feldolgozásának módját, és új
kötelezettségeket ró a szervezetekre, hogy nagyobb felelőséggel kezeljék az adatvédelmet.
A GDPR-nek való megfelelés nem csupán pár megfelelőségi dokumentum elkészítését jelenti; a
rendelet előírja, hogy a szervezetnek be kell tudnia mutatni az adatvédelmi elveknek való megfelelést.
Ez magában foglalja az adatvédelemmel kapcsolatos kockázat alapú megközelítést, biztosítva a
megfelelő politikákat és eljárásokat az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az egyének jogainak
védelmére, valamint az adatbiztonság és a szervezet kultúrájának megteremtésére.
A GDPR üzleti előnyei, GDPR összefoglaló
 Erősíti az ügyfelek bizalmát
 Javítja a márkát és hírnevet
 Javítja az adatkezelési folyamatokat
 Növeli az információbiztonságot
 Versenyelőnyt jelent a konkurenciával szemben

A GDPR legfontosabb elemei
Személyes adatok
A GDPR a személyes adatokra vonatkozik. Ez olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve
azonosíthatja a természetes személyt. A rendelet sokkal szigorúbb ellenőrzéseket tesz szükségessé a
személyes adatok különleges kategóriáinak feldolgozására. Már megjelenik a rendeletben genetikai és
biometrikus adatok kezelése.
Személyes adatok köre:
 Név
 Cím
 E-mail cím
 Fotó
 IP cím
 Helyadatok
 Online viselkedés (cookie-k)
 Profil és analitikai adatok
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A személyes adatok különleges kategóriái:
 Vallás
 Politikai vélemények
 Szakszervezeti tagság
 Szexuális orientáció
 Egészségügyi információ
 Biometrikus adatok
 Genetikai adatok
Tágabb hatókör
A GDPR minden olyan uniós szervezetre vonatkozik - legyen szó üzleti vállalkozásról, jótékonysági
szervezetről vagy hatóságról -, amely az EU-ban tartózkodó személyek személyes adatait összegyűjti,
tárolja vagy feldolgozza, még akkor is, ha azok nem uniós állampolgárok. Az EU-n kívüli székhellyel
rendelkező szervezetek, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak az EU lakosai számára,
nyomon követik viselkedésüket vagy feldolgozzák személyes adataikat, a GDPR alá tartoznak. Azok a
szolgáltatók (adatfeldolgozók), amelyek az adatokat a szervezet nevében feldolgozzák, a GDPR
hatáskörébe tartoznak, és sajátos kötelezettségeik vannak.
Adatvédelmi elvek
A személyes adatokat az alábbi adatvédelmi alapelvek szerint kell feldolgozni:
 Folyamatosan jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan feldolgozva.
 Gyűjteni csak meghatározott törvényes célokra.
 Megfelelő, releváns és csak a szükséges szintig
 Pontosnak és naprakésznek kell lennie.
 Csak addig tárolható, ameddig szükséges.
 Biztosítsa a megfelelő biztonságot, integritást és titkosságot.
Elszámoltathatóság és irányítás
Képesnek kell lennie a GDPR-nak való megfelelés igazolására:
 Olyan irányítási struktúra létrehozása, amelynek feladata és felelőssége.
 Az összes adatfeldolgozási művelet részletes nyilvántartása.
 Az adatvédelmi politikák és eljárások dokumentációja.
 Adatvédelmi hatásvizsgálatok (DPIA) a nagy kockázatú feldolgozási műveletekhez.
 Megfelelő intézkedések végrehajtása a személyes adatok védelmére.
 Személyzeti képzés és tudatosság.
 Szükség esetén nevezzen ki adatvédelmi tisztviselőt.
Adatvédelem tervezése (beépített adatvédelem)
Szükség van arra, hogy az összes adatfeldolgozási folyamat első lépésétől kezdődően hatékony
adatvédelmi gyakorlatokat és intézkedéseket hozzanak létre:
 Az adatvédelmet minden új folyamat, rendszer vagy technológia tervezési szakaszában
figyelembe kell venni.
 Az alapértelmezett gyűjtési módnak csak az adott célhoz szükséges személyes adatokat kell
összegyűjtenie.
Törvényes feldolgozás
Önnek meg kell határoznia és dokumentálnia a személyes adatok feldolgozásának törvényes alapját. A
törvényes alapok a következők:
 Az egyén közvetlen beleegyezése;
 A szerződés teljesítésének szükségessége;
 Az egyén érdekeinek védelme;
 A szervezet jogi kötelezettségei;
 A közérdek szükségessége;
 A szervezet jogos érdekei.
Érvényes hozzájárulás
Szigorúbb szabályok vannak a hozzájárulás megszerzéséhez:
 A hozzájárulást szabadon kell megadni, konkrétan, tájékozottan és egyértelműen.
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A hozzájárulás iránti kérelemnek érthetőnek és világos, egyértelmű szövegezéssel
megfogalmazottnak kell lennie.
A hallgatólagos beleegyezés, az előre bejelölt dobozok és az inaktivitás már nem elegendő a
beleegyezéshez.
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
A 13 év alatti gyermekek esetében csak szülői engedély esetén érvényes.
A szervezeteknek képesnek kell lenniük a hozzájárulás bemutatására.

Az egyének magánjogai
Az egyének jogait számos fontos területen fokozzák és bővítik:
 A személyes adatokhoz való hozzáférési jog a tárgyi hozzáférési kérelmeken keresztül.
 A helytelen személyes adatok helyesbítésének joga.
 Bizonyos esetekben a személyes adatok törlése.
 A kifogás joga.
 A személyes adatok egy szolgáltatótól a másikig történő áthelyezési joga (adattovábbítás).
Adatvédelmi nyilatkozatok átláthatósága
A szervezeteknek világosnak és átláthatónak kell lenniük a személyes adatok feldolgozásának
folyamatát illetően.
Az adatvédelmi nyilatkozatokat tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és
világos nyelven kell rendelkezésre bocsátani.
Az EU-n kívüli adatátvitel
A személyes adatok EU-n kívüli átadása csak:
 Ha az ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít;
 Szerződések vagy kötelező vállalati szabályok révén; vagy
 Megfelel egy jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal, például az EU-US Privacy Shield
segítségével.
Adatbiztonság és szabálysértések jelentése
A személyes adatokat védeni kell a jogosulatlan feldolgozással és a véletlen elvesztéssel,
megsemmisítéssel vagy károkkal szemben. Az adatok megsértését az adatvédelmi hatóságtól a
felfedezéstő számított 72 órán belül be kell jelenteni. Az érintett személyeket tájékoztatni kell a magas
kockázatba sorolt incidensek esetén, pl. Személyazonosság-lopás, személyes biztonság veszélyben
forgása,
Forrás: https://adatvedelmiszolgaltato.hu/gdpr-attekinto (letöltés: 2018. augusztus 8. 11.11 óra)

Ha áldozattá válik, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve
112-es számon!
Bármely információkéréssel 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
Kiadásért felel: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány
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