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Február 5 - Safer Internet Day (Biztonságos Internet Nap) 
 

Az Európai Unió 2014‐ben deklarálta a Safer  Internet programot, melynek célja, hogy az  internetet egy  jobb hellyé  tegye 

mindenki számára. Napjainkban az internet globális kommunikációs kapcsolatteremtő rendszerré nőtte ki magát, amely rend‐

kívül széleskörű információáramlást bonyolít le. Tegyünk azért, hogy az internet használata megbízható segítség és szórakoz‐

tató kikapcsolódás maradjon! 

A biztonságos internethasználat il-
letve böngészés alapvető feltétele, 
hogy jelszavunkat ne áruljuk el senki-
nek, még barátainknak sem! Ha ez 
mégis megtörtént, vagy már hosz-
szabb telt el a korábbi jelszóválasz-
tás óta, mindenképp cseréljük le jel-
szavunkat egy biztonságosabbra. Kel-
lően biztonságos az a jelszó, mely leg-
alább 8 karakter hosszúságú, tartal-
maz kis- és nagybetűt, speciális ka-
raktert és számot is. Célszerű értel-
metlen karaktersorozatot választani, 

hiszen így nehezebb akár kitalálni, 
akár megfejteni a titkos kódot. Szá-
mos gyerek azért kér se-
gítséget, mert a jogosu-
latlanul megszerzett (ki-
lesik, billentyűzetfigyelő 
vírussal elmentik stb.) 
jelszóval általában hecc-
ből nevükben kínos üzene-
tet küldenek, posztolnak az elköve-
tők. Tudni kell, hogy a jelszó meg-
szerzése, és a rendszerbe való belé-
pést követően adatok törlése, álhír 

terjesztése, vagy a mások magánéle-
tébe való rendszeres beavatkozás el-

követője egy vagy akár 
egyszerre több bűncse-
lekményt is megvalósít. 
Az on-line - akár diák-
csínynek gondolt - zak-
latás, személyes adattal 
való visszaélés, tiltott 

adatszerzés, információs rendszer 
vagy adat megsértése valójában bűn-
cselekmény, amely akár szabadság-
vesztéssel is büntethető.

 

A  közösségi  oldalak  könnyen  válhatnak  online, 
akár 24 órás zaklatás színtereivé. Ez a gyakori 
bűncselekmény megvalósulhat bántó,  fenye‐
gető,  gúnyolódó  személyes  üzenetek,  vagy 
csoportban  írt  hozzászólások  formájában  is. 
Az  ilyen bejegyzéseket minden esetben  cél‐
szerű jelenteni az oldal üzemeltetőjének. A bizonyításhoz ké‐
szítsenek a zaklató üzenetekről/e‐mailekről 

mentést (lehetőség szerint ne képernyőfelvé‐
telt, hanem Ctrl+s gombbal teljes weboldal‐
mentést),  egyben  szakítsanak  meg  minden 

kapcsolatot a zaklatóval, és tiltsák le, hogy ne 
tudjon Önnel közvetlen kapcsolatba lépni. Ha 
a zaklatást folytatja (esetleg más felhaszná‐

lói fiókkal vagy más csatornán), minden esetben forduljon a 
rendőrséghez.

 

Február 22 - a bűncselekmények áldozatainak napja  
 

Az Európa Tanács 1990. február 22‐én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját ‐ az Európai Áldozatvédő Fórum 

javaslatára ezért lett február 22. a bűncselekmények áldozatainak napja. 

A  bűnmegelőzéssel  foglalkozó  szakemberek  tapasztalatai  szerint  kellő  óvatossággal,  körültekintéssel,  a  környezetünkben 

élőkre való odafigyeléssel a bűncselekmények jelentős része megelőzhető lenne.  
 

Különösen igaz ez a vagyon elleni jogsértésekre, így a lopásokra, betöréses lopásokra (ezekkel a témákkal 
korábbi hírleveleinkben többször is foglalkoztunk), illetve csalásokra. Utóbbi bűncselekmények sértettjei 
között nagy számban fordulnak elő 60 év felettiek, mivel az elkövetők feltételezik, hogy az időskorúak ke‐
vésbé bizalmatlanok, könnyebb őket megtéveszteni. Az ún. „unokázós” csalások sértettjei kifejezetten eb‐

ből a korcsoportból kerülnek ki. 
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Az „unokázós” csalásoknál az elkövetők többnyire a késő esti, éjszakai órákban hívják fel telefonon az idős embereket, és azok 

unokájának vagy egyéb közeli hozzátartozójának kiadva magukat, balesetre, életmentő műtétre vagy tartozás rendezésére 

hivatkozva csalnak ki tőlük készpénzt illetve pénzzé tehető értéktárgyakat.  

Jellemzően azzal próbálnak nyomást gyakorolni a hívott félre, hogy azonnal ki kell fizetni egy meghatározott összeget, külön‐

ben hozzátartozójuk nagyobb bajba kerül. Ha a kiszemelt áldozat szóvá teszi, hogy nem ismerős, vagy furcsa számára a hívó 

fél hangja, azt általában sérüléssel, vagy a rendkívüli körülményekkel magyarázzák.  

A csalók gyakran addig próbálják szóval tartani a sértettet, amíg társuk meg nem érkezik annak lakcímére, ahol ‐ a kitalált 

történettől függően ‐ rendőrnek, kórházi dolgozónak, közeli ismerősnek, barátnak kiadva magát, átveszi az előre megbeszélt 

összeget. 

Az áldozattá válás elkerülése, az „unokázós” csalások megelőzése érdekében  
a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya az alábbiakat javasolja: 

 

 Ne bízzon meg váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár személyesen keresik meg 

Önt! (Vegye figyelembe, hogy a csalók általában előre felkészülnek, és a sértett bizalmának el‐

nyerése érdekében különböző valós információkkal rendelkezhetnek a családi ‐ baráti körre vo‐

natkozóan!) 

 Azonnal vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával vagy egyéb családtaggal – ha őket nem 

tudja elérni, esetleg más hozzátartozóval, hogy ellenőrizni tudja a hívás valóságtartalmát!  

 Próbálja kideríteni, hogy valóban bajba került‐e valamely családtagja! Ha az előadott történet 

nem valós, vagy még nem tudta azt ellenőrizni, ne nyisson bárkinek ajtót, ne engedjen be idegent 

a lakásba! 

 Semmiképp ne adja át pénzét, értékeit ismeretlennek! 
 Bűncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul értesítse a rendőrséget (112)! 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
 


