BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Tárgy: Hírlevél megküldése
Hiv.szám: Ügyintéző: Sajben Márta r.a
Telefon: 06/66/523-700/23-12

Valamennyi Békés megyében működő
Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség
Vezetőjének
Székhelyeiken

Tisztelt Címzettek!
Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az Országos Rendőr-főkapitányság
által készített „Biztonságos internethasználat” című, valamint a drogprevenciós összekötők
elérhetőségeit tartalmazó tájékoztató anyagokat tartalmazza.
A fentieken túl tájékoztatom, hogy a „Megcsalt lelkek” című az időskorúak védelmét szolgáló
preventív kisfilm a következő linken https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58, az
ORFK Kommunikációs Szolgálat által megjelentetett ingatlant érintő csalások megelőzéséről
szóló közlemény az alábbi linken tekinthető meg: http://www.police.hu/hu/hirek-esinformaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-is-megelozhetok
A rendőrségi hírlevelek címlistáin szereplő természetes és jogi személyek adatainak
kezelésével kapcsolatos 29000-148/242-2/2018.RAV számon nyilvántartott „Érintetti
tájékoztató”-t a következő linkre kattintva tekinthetik meg: http://www.police.hu/adatvedelmitajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!bunugyi-szakterulethez-kapcsolodoadatkezelesek!bunugyi-hirlevel
Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni az ELBIR szolgáltatást, abban az esetben
kérheti e-mail címe törlését.
Békéscsaba, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Telekné Furák Mónika r. alezredes
osztályvezető
Melléklet: 3 lap
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124
Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu

KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK

1. BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT
A technikai fejlődés következtében az internet a mindennapok része lett. Használatával könnyebbé,
egyszerűbbé tehetjük életünket. A virtuális tér azonban valós veszélyeket is jelent. Digitálisan tárolt
személyes és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez kerülhetnek. Az
elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási
szabályok tudatos betartásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok.

A BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE
A TECHNIKAI MEGOLDÁSOK, akár csak az otthonunk védelmében, jelentik az első lépcsőt.
Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni hálózatunk is biztonságos legyen. Ennek
érdekében:
• Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs rendszer és a felhasználói programok FRISSÍTÉSEIT!
Mobileszközein is frissítse az alkalmazásokat!
• A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt VÍRUSIRTÓ
program telepítése és frissítése!
• Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén állítsa be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program
telepítése) a FELHASZNÁLÓ ENGEDÉLYÉRE legyen szükség!
• Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „AJÁNLOTT" SZINT alá!
• ISMERETLEN EREDETŰ SZOFTVEREKET ne telepítsen!

TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva hagyja az
ajtót és nem kapcsolja be a riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű szabály
betartásával elkerülhetőek:
• CSAK ISMERŐS feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg!
• Soha NE ADJON meg jelszót, PIN, kódot, bankkártya-adatot e-mailben küldött kérésre!
• Belépéskor mindig GÉPELJE BE az URL címet, ne a kapott linkre kattintva lépjen be az oldalra!
• Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy VALÓDI BANKI OLDALON
adja meg az adatokat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!
• Felhasználói nevet és jelszót CSAK TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ (https előtag) oldalon adjon meg!

KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK

ADATAINK FOKOZOTT VÉDELME
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további megoldásokat (értéktároló, széf) használunk. A
DIGITÁLISAN TÁROLT ADATAINK védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, hogy
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt elvesztésük (pl. technikai probléma, szándékos
károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket.
• NE ADJA MEG senkinek felhasználói nevét és jelszavát!
• Közöségi oldalon NE LEGYEN NYILVÁNOS a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat
csak az ismerősei láthassák!
• CSOPORTOSÍTSA ISMERŐSEIT és ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat!
• Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezés során ELLENŐRIZZE,
hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adatához fér hozzá! (születésnap, e-mail cím,
ismerőseinek köre stb.) Szükség esetén MÓDOSÍTHATJA az elérhető információk körét.
• Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát – minden esetben
JELENTKEZZEN ki az oldalon a felhasználói fiókjából! A böngésző bezárása nem elegendő.
• Rendszeresen KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT fontos adataikról. Erre alkalmas lehet egy külső
merevlemez, amit csak a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez, vagy olyan online
tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is.

100%-OS BIZTONSÁG NINCS!
DE!
A biztonságos környezet megteremtésével, tudatos internethasználattal és adatainak fokozott védelmével
biztonságosabbá tehetjük az internethasználatot.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉRHETŐEK EL AZ ALÁBBI LINKEKEN
www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag
www.facebook.com/internettudatosan

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” program
______________________________________________________________________
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a
fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került
kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton,
előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel
kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei:
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság:

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság:

Deák Sándor r. őrnagy
Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu

Tóth Krisztina r. zászlós
Telefonszáma: 06-68/381-255,
e-mail címe infodrog@bekes.police.hu

Békéscsabai Rendőrkapitányság:

Sarkadi Rendőrkapitányság:

Szilágyi Ilona r. százados
Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu
Békési Rendőrkapitányság:
Szilágyi Mihály c.r. alezredes
Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu
Gyulai Rendőrkapitányság:
Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy
Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Dékányné Leelőssy Anikó r. főtörzsőrmester
Telefonszáma: 06-66/375-622/56-26,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Szarvasi Rendőrkapitányság:
Petruska László senior r.százados
Telefonszáma: 06-66/313-711,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu
Szeghalmi Rendőrkapitányság:
Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester
Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Orosházi Rendőrkapitányság:
Kis Rozália r. főhadnagy
Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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