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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 
2021. május havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az aktuális világnapot.  Hírlevelünk 
mellékleteként internetbiztonság témájában és a romantikus csalásokkal kapcsolatosan olvashatnak 
hasznos tanácsokat.    
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

  rendőrségi főtanácsos 
megyei rendőrfőkapitány 

 
 

MÁJUS 18. AZ INTERNET VILÁGNAPJA 

AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai, mint a 
távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el hivatalosan, de a 
folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik. 
Az internet világnapja szervesen összetartozik a távközlés világnapjával. 

Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_internet_vilagnapja  

 

 
Hírlevelünk mellékleteként csatoljuk az ORFK Bűnmegelőzési Osztálya által összeállított két hírlevelet, 
amelynek témája a „Biztonságos online vásárlás”, valamint „Biztonságban a közösségi oldalakon”.  

Az internet a számtalan előnye mellett veszélyeket is a rejt a felhasználóknak. A bűnözők a valós 
élethez hasonlóan a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre 
tegyenek szert. A személyes találkozás hiánya és az internet nyújtotta anonimitás jelentősen 
megkönnyíti a csalók munkáját! Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más esetekben 
bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél. 

Romantikus csalás 

Az internetes társkeresőknek, randioldalaknak, appoknak és általában a közösségi oldalaknak 
köszönhetően a lehetőségek szélesre nyíltak a társat keresők előtt. A bűnözők is felismerték az ebben 
rejlő lehetőségeket. A csalók jellemzően az online párkereső oldalakon nézik ki célpontjaikat, de néha a 
közösségi oldalakon vagy e-mailben veszik fel a kapcsolatot. 

MÁJUSI VILÁGNAPOK 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

ROMANTIKUS CSALÁSOK 

KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_internet_vilagnapja
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Melyek a gyanús jelek? 

 Ha valaki rövid ismeretség után azt mondja, hogy 
odavan Önért vagy fülig szerelmes. 

 Az üzenetek megfogalmazása semmitmondó, 
általánosságokat tartalmaz. 

 A küldő online profilja nem egyezik azzal, amit 
magáról állít. 

 Ha intim képeket vagy videót kér Öntől! 
 Megpróbál a bizalmába férkőzni és rávenni arra, 

hogy küldjön neki pénzt, ajándékot vagy adja meg 
bankkártyája vagy netbankjának belépési adatait. 

 Hogyan előzheti meg, hogy áldozattá váljon? 

 Legyen nagyon óvatos, hogy mennyi személyes információt oszt meg magáról a közösségi 
médiában és a párkereső oldalakon! 

 Mindig gondoljon a lehetséges veszélyekre! A csalók a legismertebb online oldalakat használják. 
 Ne kapkodja el a dolgokat, tegyen fel Ön is kérdéseket! Keressen rá az illető fotójára és 

profiljára, hogy szerepel-e más oldalakon is! 
 Figyeljen a helyesírási és nyelvtani hibákra, a következetlenségekre és a kifogásokra, például, 

hogy a csalók kamerája nem működik! 
 Ne osszon meg kompromittáló dolgokat magáról, amivel később megzsarolhatják! 
 Mielőtt személyesen találkozik valakivel, mondja el a családjának és a barátainak, hová megy!  
 Legyen óvatos, ha pénzt kérnek Öntől! Soha ne küldjön pénzt, ne adja meg bankkártya vagy 

online banki adatait, és ne küldjön másolatot okmányairól! 

Mit tehet, ha áldozattá vált? 

 Azonnal szakítson meg minden kapcsolatot! 
 Ha tudja, mentse el a beszélgetések tartalmát! 
 Tegyen feljelentést a rendőrségen! 
 Jelezze a problémát azon a párkereső oldalon is, ahol a csalóval kapcsolatba került! 
 Ha megadta a banki adatait, azonnal értesítse a bankot! 

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag/csalasok-a-kiberterben  

 
 

 
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált jelentkezzen az ingyenesen hívható 112 központi 

telefonszámon. Ezzel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag/csalasok-a-kiberterben
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

