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Január 28. az adatvédelem napja
Ismerjék fel az adathalászokat!
A jégen tartózkodás veszélyei
"Unokázós" csalások

 
 



Az adatvédelem napjának célja az adatvédelem fontosságára
történő figyelemfelhívás és a tájékoztatás.
 
Ismerjék fel az adathalászokat!
Az adathalász csalók folyamatosan fejlődnek, és módszereik is
egyre csalafintábbak, emiatt nehezebben lehet felismerni őket.
 
Mi az adathalászat?
Az adathalászat során a támadók  megszemélyesítés útján
valamilyen érzékeny ─ például bejelentkezési ─ adatot
igyekeznek kicsalni a célszemélytől. Mindezt leggyakrabban e-
mail, SMS vagy közösségi média hálózaton keresztül küldött
üzenet formájában teszik, de előfordulhat,  hogy telefonon
keresik fel az áldozatot.

Január 28. az adatvédelem nemzetközi napja

Az áloldalak sokszor kinézetükben, szerkezetükben nagyon hasonlítanak az

Ha az Ön által kapott e-mail tele van nyelvtani hibákkal, magyartalan, akkor az

Ha egy olyan emailt vagy azonnali üzenetet kap valakitől, akit nem ismer, és egy
weboldalra irányítja el, hogy ott jelentkezzen be, akkor legyen óvatos,

A levélben használt megszólítás általános, nem szerepel benne a címzett

Az üzenetben kérik, hogy a megadott linken frissítse jelszavát!

Hogyan ismerhető fel egy adathalász próbálkozása?
 

     eredeti oldalhoz, más esetben azonban csak az adott cég arculati elemeit
     (színek, logók) alkalmazzák egyszerűsített formában. 

     bizony csalásra utaló jel.

     különösen akkor, ha ez a személy sürgeti Önt a jelszavának, vagy bármilyen
     személyes adatának megadására!

     neve!



Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az, akinek állítja magát!

 Ha egy ajánlat „túl jónak hangzik”, akkor legyen gyanakvó!

Ha valami egy picit sem tűnik helyénvalónak, akkor ne nyissa meg az emailt   

 Hívja fel a bankját vagy pénzügyi intézetét, mert ők valóban meg tudják

 Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra!

 Felhasználónevetés jelszót, csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú)   

 oldalon adjon meg!

 Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak automatikus megjegyzésére szolgáló

funkciót!

 Használja  a bankok által nyújtott biztonsági SMS szolgáltatásokat, és ügyeljen

arra, hogy mobiltelefonja lehetőleg mindig Önnél legyen!

 Bankkártya adatait (bankkártyaszám, lejárati dátum, CVV/CVC2 kód) csak olyan

 
Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadja meg

tanácsainkat!
 

     és ne kattintson semmilyen hivatkozásra!

     erősíteni, ha valami probléma van!

     weboldalakon adja meg, amelyeket ismer és megbízhatónak tart! E-mail

     üzenetben vagy bármilyen felugró felhívás során soha ne adja meg ezeket!



A jégen tartózkodás veszélyei
Általános érvényű az a szabály, hogy a szabad vizek jegén
tartózkodni azokon a helyeken szabad, ahol ezt nem tiltják,

azonban ott is csak akkor, ha a jég már megfelelő szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog.

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;

- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
- kikötők és veszteglőhelyek területén;
- folyóvizeken és azok mellékágain.

Aki a szabad vizek jegén tartózkodással kapcsolatos
szabályokat megszegi, azzal szemben helyszíni bírság
szabható ki, illetve vele szemben a jégen tartózkodás
szabályainak megszegése miatt szabálysértési eljárás is

kezdeményezhető.



 

 
 
 
 

Az „unokázós” csalás lényegéről tájékoztassa idős szüleit vagy

nagyszüleit és időnként térjenek vissza a témára, hogy az ne

merüljön feledésbe!    

Az idős szülő, nagyszülő idegent se éjszaka, se nappal ne

fogadjon a lakásán, se annak közelében, a bejárati ajtót ne nyissa

ki, se azért, hogy őt oda beengedje, se azért, hogy ő hozzá

lépcsőházba, utcára kimenjen!

Az idős családtag azonnal jelezze, ha irányába bármilyen gyanús

kapcsolatteremtési kísérlet történt, még abban az esetben is, ha ő

ettől eleve elzárkózott vagy a hozzá intézett kérés

 

 

 

 

Az ilyen esetekben a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket.

A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának,

gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő

megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek)

valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett vagy

tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen

találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, 

akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg

ékszerekért.

 

A rendőrség tanácsai az ilyen csalások megelőzésére:     

teljesítését elutasította!

Bűncselekmény vagy kísérletének gyanúja
esetén soron kívül hívják a 112-es vagy a 107-es segélyhívó vonalat!

 

"UNOKÁZÓS" CSALÁSOK



Jászberényi Rendőrkapitányság
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós

 06-57-504-296
 

Karcagi Rendőrkapitányság
Fekete András r. főtörzszászlós 

06-59-500-250
 

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Jordán Katalin c. r. őrnagy

06-70-337-1657
 

Szolnoki Rendőrkapitányság
Mészáros János r. alezredes  

06-20-464-2019
 

Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Lányi Zsolt r. hadnagy  

06-70-337-1655

Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:


