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Flight has the opportunity to work with Cyber Sea, Inc. to create a combined web 

that leverages both companies existing material.

As active members in the sport of hydrofoiling we understand the sport and have 

accumulated a large collection of extreme hydrofoiling media. We are also 

experts in the creation of all media and materials required for the project 

including but not limited to web site design, e-commerce and photography. We 

recommend using our production team to handle the creation of both sites.
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A  hétvégi  házak,  nyaralók  -  a  lakott  területtõl  való  távolság 

miatt  -  teljesen  kiszolgáltatottak  a  bûnözõknek. 

Ahhoz, hogy a hétvégi házak tulajdonosai ne váljonak bűncselekmény 

áldozatává, az alábbiak betartását tanácsoljuk: 

 

Hétvégi házak védelme 

 

Láthatóvá kell tenni az ingatlant (mozgásérzékelős reflektort kell felszerelni).

Valamilyen elektronikus vagy mechanikus vagyonvédelmi berendezéssel kell 

ellátni a hétvégi házat, ami megnehezíti az ingatlanba való bejutást. Az ajtókon 

legyen legalább biztonsági zár, lehetőség szerint a nyílászárókon legyen rács.

A téli időszakban az értéktárgyakat (elektromos háztartási berendezések, 

mezőgazdasági kisgépek) biztonságosabb helyre kell vinni, azokat felügyelet 

mellett kell tárolni.

Amennyiben elkerülhetetlen, hogy hétvégi házban, pincében jelentősebb érték 

maradjon, célszerű – értékarányosan – riasztóval is felszerelni az épületet és az 

ablakokra fémredőnyt felszerelni.

Szükséges, hogy a tulajdonos a téli időszakban is alkalmanként kilátogasson a 

hétvégi házához, hogy ellenőrizze a területet, a kertkapuk és a ház 

nyílászáróinak érintetlenségét! Lehetőség szerint egyeztessenek a 

szomszédjaikkal. Amennyiben kimennek a hétvégi házukhoz, a szomszéd telkét 

is ellenőrizzék, s egy másik alkalommal ő is tegye meg ezt az Önökével!

Fontos, hogy a hétvégi házaikban tartott értékesebb tárgyaikról legyen leírásuk, 

listájuk, esetleg fényképük, mert ha mégis baj történne, a bűncselekmény 

eredményes felderítését nagyban segíthetik, ha ezt a listát átadják a 

rendőrségnek! 

Amennyiben a hétvégi házukhoz kiérkezve azt 

tapasztalják, hogy ott illetéktelen járt, sérelmükre 

vagyon elleni bűncselekmény történt, az 

eredményes felderítés érdekében hagyják a 

helyszínt érintetlenül és hívják azonnal a 

rendőrséget a 112-es vagy 107-es központi 

segélyhívó számok valamelyikén!



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.

Hogyan ismerhető fel egy adathalász próbálkozása?

Az áloldalak sokszor kinézetükben, szerkezetükben nagyon hasonlítanak az 

eredeti oldalhoz, más esetben azonban csak az adott cég arculati elemeit 

(színek, logók) alkalmazzák egyszerűsített formában.

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

bizony csalásra utaló jel lehet. 

Ha egy olyan emailt vagy azonnali üzenetet kap valakitől, akit nem ismer, és 

egy weboldalra irányítja el, hogy ott jelentkezzen be, akkor legyen óvatos, 

különösen akkor, ha ez a személy sürgeti Önt a jelszavának vagy bármilyen 

személyes adatának megadására.

A levélben használt megszólítás általános, nem szerepel benne a címzett neve.

Az üzenetben kérik, hogy a megadott linken frissítse jelszavát!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadja meg tanácsainkat! 
 

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

Ha egy ajánlat túl jónak hangzik, hogy igaz legyen, akkor biztosan nem az. Ha 

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

ne kattintson semmilyen hivatkozásra!

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

erősíteni, ha valami probléma van! 

Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra!

Felhasználónevet és jelszót, csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) 

oldalon adják meg!

Ha megtörtént a baj: 
Haladéktalanul változtassa meg jelszavát! 

Értesítse  az  esetről  az  érintett  szervezetet! A  szolgáltatók 
többsége az ilyen jellegű bejelentések fogadására, külön erre a 

célra kijelölt (abuse) e-mail címet tart fent. 
Amennyiben anyagi kár is bekövetkezett, tegyen feljelentést!



I N T E R N E T B I Z T O N S Á G  
G Y E R E K E K N E K  

Beszélgessenek el a gyermekekkel az internet hasznos használatának 

lehetőségeiről és példákkal illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét a 

káros weboldalak veszélyeire! 

• Figyelmeztessék a gyerekeket, hogy a közösségi portálokra 

körültekintően helyezzenek fel fényképeket, kerüljék a saját magukat vagy 

másokat kellemetlen helyzetbe hozó fotók/videók feltöltését, hiszen, amit 

egyszer feltöltenek az internetre, többé nem törölhető le, azokhoz bárki 

hozzáférhet, így azzal bármikor visszaélhet! 

• A különböző chat-fórumok – azon kívül, hogy rombolják a valódi emberi 

kapcsolatokat – veszélyeket is jelenthetnek a gyermekek számára. A 

virtuális világban köttetett barátságok gyakran nem állnak közel a 

valósághoz és valódi, személyes kapcsolat nélkül sohasem lehetünk 

biztosak a „vonal” másik oldalán ülő személyében. 

• A szülők feladata és egyben felelőssége, hogy nyomon kövessék a 

gyermekük által látogatott tartalmakat és azt lehetőség szerint, a 

kifejezetten ezt a célt szolgáló szűrőprogramokkal kontrollálják azokat. 



Figyeljenek az 
idősekre 

Ha gyanúsan mozgó idegeneket lát, illetve 
bűncselekmény áldozatává vált, hívja 
azonnal a 112-es segélyhívó számot!

A betöréses lopások megelőzése érdekében célszerű, hogy a lakás bejárati ajtaja legyen 
több ponton záródó, korszerű zárral felszerelve.
Fontos, hogy a hátsó ajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek.
Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. Az üvegre lehet „betörésgátló" fóliát 
ragasztani.
A nyitva vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket és a szúnyogháló sem véd meg a 
„hívatlan vendégektől". Ha elmegy otthonról, minden esetben be kell zárni az ablakokat 
is.
Az elkövetők nagyon gyakran az ablakot betörve, benyomva jutnak be a lakásba, illetve a 
házba, ezért ajánlott az ingatlan könnyen elérhető ablakait ráccsal ellátni.
Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt!
Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítésként alkalmazzon elektronikai védelmi 
rendszert is! Ezek a technológiák (hang- és fényjelző készülék, távriasztás) ugyan nem 
minden esetben védenek meg a betöréstől, de a külvilág számára jelzik, hogy 
illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni az otthonába.
A melléképületek ajtaját is mindig zárja be! Ezek esetében is meg kell teremteni a 
mechanikai biztonság minimális követelményeit. Ha van az építményen ablak, célszerű 
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni!
Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja be a kaput, bejárati ajtót!
A kaput akkor is zárja be, amikor a kertben dolgozik!
Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződött meg 
hitelt érdemlően!
Ha egy - az Ön számára - ismeretlen személy telefonon vagy személyesen jelentkezik, és 
pénzt kér, először mindenképpen hívja fel azt a rokonát, akire hivatkozik!

Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává, 
hiszen a bűnelkövetők ezeknek a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
embereknek a naivságát, hiszékenységét használják ki. 
 
Kérjük, hogy fogadja meg ajánlásainkat és közvetítse idősebb, egyedül élő 
rokonai és ismerősei felé! 
 
 
 



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:


