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2021. november
JELES NAPOK A HÓNAPBAN:
NOVEMBER 1. — MINDENSZENTEK
NOVEMBER 2. — HALOTTAK NAPJA
NOVEMBER 4. — ISKOLÁN BELÜLI ERŐSZAK ELLENI KÜZDELEM NAPJA
NOVEMBER 11.— SZENT MÁRTON ÜNNEPE
NOVEMBER 20.— GYERMEKEK JOGAINovember ( ősi magyar nevén az Enyészet hava) az év tizenegyedik hónapja. Mindenszentek ünnepével nyitott a hónap, amely a kelta kultúrából eredő jeles nap. Sok európai országban szokás,
hogy az emberek meglátogatják az elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek, gyertyákat, mécseseket gyújtanak ezen a napon valamint a következőn, a halottak napján.
Az iskolába járó fiataloknak nagy bánatára véget ért az őszi szünet. A Komárom Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a szabadidő hasznos eltöltését megcélozva
ismét „Rajzolj Katával!” - egy napos ifjúságvédelmi programot szervezett az érdeklődő diákok
számára, melynek témája az ősz volt. A „Házhoz megyünk” országos ismertségű program keretében részt vettünk a tatabányai Földi Imre sportcsarnokban megrendezett Mangalica Sörünnep
és Családi Mulatságon, ahol az egész család találhatott magának elfoglaltságot és néznivalót. November 04-én az iskolán belüli erőszak elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódva, konferenciát szerveztünk a tatai Öreg-tó Hotelben, ahol több, szakmailag kiemelkedő előadó tartott
értékes előadást a meghívottak számára. Sokan elkezdték a készülődést az év végével közeledő
ünnepekre. Az internetes vásárlások során továbbra is legyenek óvatosak! Áruházakban, plázákban , vásárokban, piacokon figyeljenek értékeikre!

Mangalica Sörünnep és Családi Mulatság
Tatabányán, október 30-án rendezett családi napon szerencsekerék játékunkkal és jelvénykészítéssel
vártuk a kicsiket és nagyokat egyaránt, a „Házhoz megyünk” országos programhoz kapcsolódóan.
Vagyonvédelmemmel, állatvédelemmel, 112-segélyhívó számmal kapcsolatos kérdéseinkre helyesen
válaszolók Zsákbamacskát ” húzhattak”.

NEMZETKÖZI NAP AZ ISKOLAI ERŐSZAK ELLEN
Az UNESCO a tanulók közti, illetve a tanulókkal szembeni erőszak
megelőzése érdekében nemzetközi napot hívott életre, amit ezentúl
minden év novemberének első csütörtökén tartanak.
A tanulók közötti bántalmazás nem új jelenség. Az iskolai erőszak és az internetes zaklatás (bullying) is kihat az áldozatok személyiségének fejlődésére és

teljesítményére, rombolja az iskolai közösségeket, illetve az oktató-nevelő
munka eredményességét.
A PISA felmérés alapján Magyarországon nem haladja meg az iskolai erőszakos esetek száma a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD átlagát. Azért,
hogy ezek tovább csökkenjenek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2010es évektől számos programot indított az iskolai bántalmazás és az online zaklatás megelőzésére. Ezek közül kiemelendő az iskolapszichológusi hálózat folyamatos bővítése, a digitális gyermekvédelmi stratégia elfogadása és az ab-

ban foglalt intézkedések megvalósítása, a köznevelésben tanulók konfliktuskezelési készségeit fejlesztő ENABLE pedagógus-továbbképzési program, vagy a
tanárok problémakezelési készségeinek fejlesztésére törekvő Mentálhigiénés
Alapképzés Program megvalósítása. A legutóbbi kormányzati kezdeményezés
egy olyan eszköztár létrehozását célozta meg, ami az online térben a tanulók
pozitív viselkedésnormáinak kialakítását, és a tanítási folyamat során a pedagógusok online zaklatás elleni fellépését támogatja.
Az iskolai erőszak ugyanakkor a pedagógusok ellen is irányulhat. Mivel a kor-

mány elítéli az erőszak minden formáját, ezért indította el iaz Iskolaőr programot. Ennek részeként mintegy félezer köznevelési és szakképzési intézményben vigyáz a rendre iskolaőr, aki segít a járványügyi szabályok betartatásában
is. Az elmúlt két hónapban több olyan visszajelzés érkezett a tankerületekhez,
hogy a felkészült iskolaőrök fontos szerepet töltenek be a konfliktusok megelőzésében, tevékenységüknek köszönhetően kifejezetten csökkentek a diákok
közötti konfliktusok és javult az iskolai fegyelem.
(EMMI)

GYERMEKEK JOGAINAK VILÁGNAPJA
NOVEMBER 20.

21. cikk - Örökbefogadás: Örökbefogadáskor a felnőtteknek a gyerekek érdekeit kell nézni és
azt, hogy nekik mi a legjobb.
22. cikk - Menekült gyermekek: A más országokból Magyarországra menekültként érkező
gyermekek (akik hazája nem volt elég biztonságos) ugyanolyan fontosak, őket is ugyanolyan védelem, és jogok illetik meg, mint a magyar gyerekeket.
23. cikk - A fogyatékossággal élő gyermekek jogai: Ha fogyatékkal élsz, jogod van a különleges gondoskodáshoz és segítséghez, azért, hogy teljes életet élhess.
24. cikk - A gyermek joga az egészséghez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz: Jogod van
az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg
vagy. A szüleidnek igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne legyél beteg. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országban élőket, hogy ez megvalósulhasson.
25. cikk - A gyermek joga az elhelyezés időszakos felülvizsgálatához: Ha nem a saját családodban nevelkedsz, hanem például gyerekotthonban vagy nevelőszülőknél, akkor rendszeresen ellenőrizni kell, hogy jól vagy és jó helyen vagy. 26. cikk - A gyermek joga a szociális biztonsághoz:
Ha szegényebb családban élsz, az államnak támogatnia és segítenie kell a családod. 27. cikk - A
gyermek joga a megfelelő életszínvonalhoz: Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a
jóllétedhez és fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról,
hogy legyen pl. ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az
államnak kell segítenie.
28. cikk - A gyermek joga az oktatáshoz: Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes és
kötelező alapfokú iskolákat kell fenntartania. A tanárok az iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek,
hogy nem sértik meg az ebben az Egyezményben felsorolt jogaidat, sem a méltóságod.
29. cikk - Az oktatás céljai: Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyiségedet, a tehetséged és a képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások jogainak
és kultúrájának tiszteletére. Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy békés életet éljenek és
vigyázzanak a környezetükre.
30. cikk - A kisebbségi és őslakos gyermekek: Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod
van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához. 31. cikk - A gyermek joga a szabadidőhöz,
a játékhoz és a kultúrához: Jogod van játszani, pihenni, kulturális vagy művészeti tevékenységekben való részvételhez!
32. cikk - Gyermekmunka tilalma: Az államnak védenie kell téged minden munkától, amely a
tanulmányaidat, az egészséged vagy a fejlődésed veszélyezteti. Ha diákmunkát végzel, nem használhatnak ki téged, és tisztességes fizetést kell kapnod. 33. cikk - A gyerekek és a kábítószerrel
való visszaélés: Védelem illet meg téged mindenféle tiltott kábítószer fogyasztásától, terjesztésétől, és a drogkereskedelemtől. 34. cikk - A gyermekek szexuális kizsákmányolása: Védelem illet meg a szexuális kizsákmányolástól és bántalmazástól, beleértve a prostitúciót és a pornográfiát.
Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz (például megérinteni a testedet). Felnőttek nem kényszeríthetnek gyerekeket arra, hogy pénzért szexeljenek, és
nem készíthetnek képet vagy filmet arról, hogy gyerekek szexuálisan érintkeznek.
35. cikk - Az elrablástól, eladástól és emberkereskedelemtől való védelem: Az államnak védenie kell attól, hogy elraboljanak, eladjanak, vagy más országba vigyenek, és ott kizsákmányoljanak.
36. cikk - Védelem a kizsákmányolás más formáival szemben: Jogod van a védelemhez. Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni, vagy kizsákmányolni, mert ez veszélyezteti a jóllétedet
és az egészséges fejlődésedet. 37. cikk - Kínzás, megalázó bánásmód és szabadságtól való
megfosztás: Még ha valami rosszat teszel is, és törvényt szegsz, akkor sincs senkinek nincs
joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon. Nem zárhatnak
börtönbe, kivéve, ha nincs más megoldás és akkor is, csak a legrövidebb időre. Ilyenkor jogod van a
különleges bánásmódra és arra, hogy a családod rendszeresen látogathasson. 38. cikk - A fegyveres konfliktusban érintett gyermekek védelme: Jogod van a védelemhez és ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves korod alatt nem vehetsz részt a háborúban, nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni. 39. cikk - A gyermekkorú áldozatok rehabilitációja: Ha bántalmaztak, elhanyagoltak vagy rosszul bántak veled, jogod van a különleges gondoskodáshoz és védelemhez és ahhoz, hogy visszakapd az egészséged. 40. cikk - A fiatalkorúakat megillető igazságszolgáltatás alkalmazása: Jogod van a védelemhez és az igazságos bánásmódhoz, ha bűncselekmény elkövetésével vádolnak. A rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg kell arról győződniük, hogy mindent értesz, ami veled történik. Ha törvényt szegtél, akkor
is számos megoldásnak kell lennie arra, hogy a társadalom jó tagjává válj. 41. cikk - A hatályos emberi jogi rendelkezések tiszteletben tartása: Ha egy országban a szabályok még jobban védenek téged, mint ez az Egyezmény, akkor azokat kell figyelembe venni.
(Unicef)

AZ ONLINE VÁSÁRLÁS VESZÉLYEI
(ORFK)
Az internethasználat széles körű elterjedésével egyre többen intézzük vásárlásainkat, pénzügyeinket
online. A kényelmes ügyintézés azonban veszélyeket rejthet magában, ezért a kockázati tényezőkre
érdemes figyelmet fordítani.

Az internetes vagy másnéven online kereskedelem mind a vásárlók, mind az eladók számára számos
előnnyel jár. A potenciális vevők otthonról vásárolhatnak, lehetőségük nyílik az árak összehasonlítására,
majd a megrendelést követően a futár házhoz hozza az árut. Mivel azonban a felek a legtöbb esetben nem
találkoznak egymással, a vevő a fizetést megelőzően nem látja élőben a terméket és ez a helyzet kockázattal járhat, amelyet a csalók kihasználhatnak. Bár nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, a rendelés
során érdemes kellő körültekintéssel eljárni. Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: történhet
webshopokon keresztül és aukciós portálokon. A webshopokban a kereskedők jellemzően új terméket
árulnak, számlával, jótállással, míg az aukciós portálokon sok esetben használt termékek szerepelnek,
számla és jótállás nélkül. Ennél fogva az áruk alacsonyabb, de az ezzel járó esetleges kockázatot ajánlott
szem előtt tartani.
Személyes átvétel: Az online vásár lás legnagyobb veszélye, hogy a megr endelő megkapja-e a pénzéért a kiválasztott árut, illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit kiválasztott. A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő vásárlásoknál többnyire lehetőség van a termék személyes átvételére, a
helyszínen történő kifizetéssel. Ez a tranzakció legbiztonságosabb formája, hiszen a fizetés előtt alkalom
nyílik az áru megtekintésére és ha az nem az elképzelésnek megfelelő, a vevő elállhat a vásárlástól. Aukciós portál esetében ennek lehetnek negatív következményei, ezért a licitálás előtt érdemes megfelelő tájékoztatást kérni a termékről, s amennyiben az nem felel meg a valóságnak, még mindig van lehetőség a
visszalépésre.
Csomagküldés: A ter mék személyes átvétele nem minden esetben megoldható (távolság miatt, üzlethelyiség hiányában), ilyenkor a postai út járható . A megrendelés (licitálás) előtt ajánlott tájékozódni a jótállás feltételeiről, a szállítási költségekről és a szállítás idejéről. Webshop esetében nézzük meg, hogy ki
az oldal üzemeltetője. Ez lehet cég vagy magánszemély (egyéni vállalkozó), de az oldalon mindenkor fel
kell tüntetni a címet, az adószámot és cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási
számot. A webshopok és aukciós portálok használatához általában regisztráció szükséges, ilyenkor fontos
a kért adatok (mint szállítási cím, e-mail, telefonszám) pontos megadása, hiszen ezek elengedhetetlenek a
tranzakció sikeres lebonyolításához.
Utánvétel: Az ár u kifizetése többféleképpen tör ténhet. Az egyik az utánvétellel tör ténő kifizetés,
ilyenkor a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ez általában pluszköltséget jelent a szállítási díjon felül.
Ebben az esetben a csomagot szinte biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag bontatlan
és ép. Ha felbontották vagy sérült, akkor ne vegyük át, hanem küldjük vissza a feladónak. Ha van rá lehetőségünk, nyissuk ki és ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt árut tartalmazza.

Átutalás, bankkártya használat: Utánvétel helyett lehetőség van az ár u előr e tör ténő kifizetésére. Ez történhet átutalással, ekkor kapunk egy előlegszámlát, amin a számlaszám és az átutalandó
összeg szerepel. Ezt akár személyesen a bankunkban vagy az interneten keresztül is átutalhatjuk. Fizethetünk bankkártyával is, szintén az interneten keresztül. Ehhez általában dombornyomott kártyára
van szükség, de vannak olyan nem dombornyomott kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (mint bankkártya típusa, száma, tulajdonos neve,
lejárati ideje és a hátoldalon található biztonsági kód). Ezen adatok illetéktelen kézbe kerülése viszszaélésre adhat alkalmat, ezért praktikus eszköz az egyes bankok által kibocsátott úgynevezett virtuális kártya, amelyre a kívánt összeget a vásárlás előtt fel tudjuk tölteni és azt követően nem marad
rajta pénz. A további veszélyek elkerülése érdekében lényeges, hogy csak bank által működtetett,
biztonságos oldalon adjuk meg az említett adatokat. Több bank is működtet ilyet, a kereskedő döntése, hogy melyikkel köt szerződést. Az eladó ekkor nem kerül kapcsolatba az adatokkal, hanem átirányítja a potenciális vásárlókat egy bank által működtetett oldalra és a kártyaadatok ott kerülnek feldolgozásra. Mindig ellenőrizzük, hogy az oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal, ugyanis ennek megléte
garantálja, hogy az oldalt tényleg a bank üzemelteti, illetve, hogy a kapcsolat megfelelően titkosított
(az elküldött adatok visszafejtésének elkerülése érdekében).
A bankkártya-adatokat soha ne adjuk meg e-mailben vagy más, nem banki űrlapon keresztül!
Paypal
A bankkártyán túl az elektronikus fizetésnek van más módja is. Ez az úgynevezett Paypal fizetési
rendszer. A Paypal oldalán kell regisztrálni és megadni a kártyaadatokat, majd a hitelesítési folyamatot követően már használatba is vehető. A vásárlások során a Paypal fizetési módot választva a Paypal oldalára jutunk, ahol belépve jóvá tudjuk hagyni a megadott tranzakciót. Ez a vásárlók számára
ingyenes. Ellenőrizzük ilyenkor is a https meglétét, hiszen elképzelhető, hogy áloldalra irányítanak,
hogy megszerezzék a belépési adatokat. A paypalos fizetés a bankkártyát terheli, de annak adatait az
eladó nem látja.
Az interneten történő vásárlás alkalmával mindenkor legyünk körültekintőek az alábbiak tekintetében:
ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot;
ellenőrizzük az eladót korábbi visszajelzések, közzétett adatok alapján;
bankkártya-adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben
soha);
ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal!
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