
Információs társadalom világnapja – internetbiztonság    

 

Korábban az online böngészés a keresőmotorok használatát, konkrét tartalmak keresését vagy 

a kedvenc új weboldalaink olvasását jelentette. Ma már a közösségi média, az online videók 

és az azonnali üzenetküldés képezik az internetes felhasználói élmény alapjait. A közösségi 

felületeken a barátokkal és az ismerősökkel való kapcsolattartás kényelmének ára van. Új 

kockázatok jelentek meg, és bár a közösségi felületek is igyekeznek megvédeni tagjaikat, 

mégis gyakran a felhasználók gondatlansága vezet a profilok veszélyeztetéséhez. 

A biztonságuk érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsaikat!  

 

 Ajánlott rendszeresen frissíteni az operációs rendszerüket és egyéb szoftvereiket. 

Emellett a támadások elkerülésének érdekében használjanak megbízható és naprakész 

biztonsági megoldást a számítógépükön, vagy mobileszközükön. 

 Mindig ellenőrizzék az adatvédelmi beállításaikat! 

 Sohase maradjon bejelentkezve a számítógépen, ha nem használja, mert bárki az 

Ön nevében írhat levelet vagy felhasználhatja a személyes adatait! 

 Soha ne jelöljék be a jelszó megjegyzést! 

 Ne osszon meg senkivel olyan adatokat, ami megkülönböztetés, visszaélés vagy 

fenyegetés alapja lehet! Bármely oldalnál a lehető legkevesebb adatot adjon meg 

magáról, amelyek legyenek minél személytelenebbek!  

 Elérhetőségét, bankkártyájának számát és jelszavát soha ne adja meg idegeneknek!  

 Ismeretlen feladótól érkezett leveleket soha ne nyisson 

meg, helyezzék át a lomtárba!  

 A banktól érkezett levelekre ne válaszoljon, ha 

adatokat kérnek, ne adja meg azokat! Kérjük, 

amennyiben teheti, személyesen intézze el ügyeit a 

banknál! 

 Csak olyanokkal ossza meg tartózkodási helyét, 

akikben megbízik!  

 Ne hagyja, hogy gyermeke túl sok időt töltsön a 

számítógép előtt!  



 Tanítsa meg gyermekének, hogy soha ne találkozzon az Ön tudta nélkül olyan 

személlyel, akivel az interneten ismerkedett meg!          

 Kövesse figyelemmel, hogy milyen 

oldalakat látogat gyermeke! Nevelje úgy a 

gyerekét, hogy bármikor, bármilyen 

kérdéssel, bizalommal fordulhasson Önhöz! 

Tanítsa meg gyermekét, hogy a jelszavait 

ne ossza meg senkivel, még barátaival sem. 

Hívja fel figyelmét arra is, hogy a 

világhálóra bárki tölthet fel tartalmat, 

akár ellenőrzés nélkül is és ne higgyen el mindent, amit elolvas! 

 Tudassa gyermekével, hogy senki sem kényszerítheti semmire az interneten. Semmi 

olyat ne tegyen, amit nem szeretne, és amit általában nem engednének a szülei. Ha 

arra akarja kötelezni egy oldal vagy egy felhasználó, hogy osszon meg bizonyos 

tartalmat, kedveljen valamit, esetleg személyes adatokat adjon meg, vagy hozzáférést 

engedjen bármilyen személyes profiljához vagy fiókjához, haladéktalanul hagyja el az 

oldalt, esetleg zárja be a böngészőt és kapcsolja ki a számítógépet, majd keresse meg 

szüleit. 

 

Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetőséget is 

biztosít! Fedezzék fel ezeket és motiválja a gyermeket a kreatív, hasznos, intelligens 

internethasználatra! 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen 

segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

forrás: google 

http://linoit.com/users/Noemimi/canvases/InternetesZaklatas?inner=1  

http://mindentabiztonsagert.hu/internetbiztonsag/ 

 



 

 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


