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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

 

Az internet térhódításával számos új bűncselekmény jelent meg a kibertérben. Néha elég egy 

rossz kattintás, vagy egy meggondolatlanul feltöltött fotó, esetleg óvatlanságból egy olyan 

személyes adatnak a közlése, amellyel rosszakaratú személyek visszaélhetnek.  

 

Habár az internet nagyszerű és praktikus dolog, kétség sem férhet ahhoz, hogy legalább 

ennyire veszélyes is lehet. Akik nem tudatosan használják a világhálót, könnyen áldozattá 

válhatnak, vagy akaratukon kívül tehetnek olyat, amiről a megvalósításkor nem is feltétlenül 

tudják, hogy az bűncselekmény. 

 

Éppen ezért fontos, hogy minden korosztály tudatosan használja az internetet, megóvva 

önmagát és szeretteit attól, hogy áldozattá váljanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

kiemelten kezeli a problémát, és igyekszik a legszélesebb körben és életkortól függetlenül 

terjeszteni azokat az ismereteket, amelyek segítenek abban, hogy a felhasználók – legyen szó 

fiatalról vagy idősről – tudatosabban használják a világhálót.  
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Az idei évben február 11-én tartják meg a nemzetközi „Biztonságos Internetezés Napját” 

(Safer Internet Day). A jeles dátumra tekintettel a BRFK ifjúságvédelmi programjainak 

oktatói a jövő héten több fővárosi iskolában tartanak ilyen témájú foglalkozásokat, különböző 

eszközök és módszerek segítségével. Természetesen nem csupán ebben a hónapban, hanem az 

év többi napján is kiemelten kezelik ezt a problémát.   

 

A BRFK Bűnmegelőzési Osztály szeretné, ha 2020-ban csökkennének az ilyen jellegű 

bűncselekmények, ezért indokoltnak tartjuk, hogy a lakosság figyelmét az ELBIR-hírlevél 

hasábjain is felhívjuk a megelőzés fontosságára. 

 

Kérjük, olvassák el figyelmesen hírlevelünket, és lehetőség szerint osszák meg azt 

ismerőseikkel!  

     

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Közösségi oldalak veszélyei 

 

A különféle internetes közösségi oldalak (mint például a Facebook, Instagram, Twitter, stb.) 

azért különösen népszerűek, mert lehetőséget adnak arra, hogy régi kapcsolatainkat 

felújíthassuk, illetve a távoli kapcsolatainkat fenntarthassuk. Ez azonban az önmaguk és 

környezetük határait próbálgató fiatalok számára potenciális veszélyforrás. Miért? A fiatalok 

zöme regisztrálva van valamilyen (általában egyszerre több) közösségi portálra, amelyen az 

általuk létrehozott profiloldalakkal „hirdetik” önmagukat. Posztjaikkal, vagyis számos 

kiírásukkal és kommentjükkel, saját magukról feltöltött fotóikkal és videóikkal nyomot 

hagynak a világhálón. Ez még talán nem is lenne akkora nagy baj gondolhatnánk, ám a 

legtöbb esetben sajnos pont ez a fajta „kitárulkozás” a baj forrása. Hiszen sok esetben még azt 

a személyt is visszajelölik ismerősnek, akit nem ismernek, csakhogy népszerűségüket 

növelhessék, még több ismerősük legyen. Az ismeretlen ismerősök pedig nem egyszer 

birtokába kerülnek annak, hogy hozzáférhessenek a naiv tinédzser személyes adataihoz, 

fotóihoz, amelyekkel a későbbiek folyamán akár vissza is tudnak élni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Kép forrása: Internet 

 

Ezért fontos, hogy a regisztrációhoz alapvetően szükséges adatokon túl senki ne töltsön fel 

egyéb személyes információt magáról (például lakcím, születési dátum, mobiltelefonszám)! 

Különösen igaz ez a bulis vagy kihívó képekre, mert azok akár hosszú évek múltán is 

visszaüthetnek (például továbbtanulás vagy álláskeresés során). Fontos ismérv az is, hogy 

pont a szülő teszi ki veszélynek gyermekét azzal, hogy fotót tesz közzé róla. Az óvatlan, nem 

megfontoltan, vagy nyilvánosan megosztott személyes adatkezelés melegágya lehet olyan 

bűncselekményeknek, mint például az internetes zaklatás vagy a személyes adatokkal való 

visszaélés.   

 

 

mailto:elbir@budapest.police.hu
mailto:bunmeg.brfk@budapest.police.hu


 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

ELBIR 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
                       2020. február 

 BUDAPEST 
 

 

 

H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. Telefon: (+36-1) 443-5000, 

BM telefon: 32-778, BM fax: 32-782, E-mail: elbir@budapest.police.hu, bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

 

 

Fenntartással kell kezelni a munkaajánlatokat! 

 

Egyes bűnelkövetők kifejezetten előszeretettel látogatják a közösségi oldalakat, és az ott 

található adatok, képek alapján tudatosan választják ki leendő áldozatukat. Repertoárjuk igen 

széles: szerelmet színlelnek, hostess vagy művészi modell munkát ajánlanak (esetleg 

bármilyen más, jól jövedelmező foglalkozást), amelynek a fiatal lányok és fiúk hajlamosak 

bedőlni. Ennek tudatában már érthetőbb, hogy a kihívó képek nem csak kínos helyzeteket 

okozhatnak, hanem súlyosabb bűncselekmény (emberkereskedelem, prostitúcióra való 

kényszerítés) elszenvedését is eredményezhetik!   

  

  

Internetes csalások 

 

Az internetes csalások leggyakoribb elkövetési módja, hogy az elkövető küld egy e-mailt, 

amely látszólag magának a kiválasztott címzettnek szól (de valójában ugyanezt az üzenetet 

még sokan mások is megkapják). Az email története több változatban is létezik, a 

leggyakoribb az, amikor segítségért cserébe, vagy általuk hozzá nem férhető helyen tartott 

arany vagy készpénz kiváltásáért busás összeget, részesedést ígérnek az áldozatnak. Sok 

esetben pszichológiai módszerrel (érzelmi ráhatással) próbálkoznak, felvázolva milyen 

sanyarú körülmények között kell élniük. Sajnos mire a sértettek észlelik, hogy csalás 

áldozataivá váltak, már túl késő: túl sok pénzt utaltak el a csalóknak, akik ezek után 

lekövethetetlenné válnak. 

 

 

Hogy válhat valaki akaratán kívül elkövetővé internetezés közben? 

 

A leggyakoribb módja akaratlanul az elkövetővé válásnak, a kommentelés. A közösségi, 

illetve különböző online felületeken szabadon kikérik a felhasználók véleményét, akik 

gyakran nem tudják, hogy nem mindegy miként adnak hangot véleményüknek. Ugyanis a 

rosszindulatú megjegyzések, pletykálkodások vagy a másikról való posztolgatás, esetleg a 

másik beleegyezése nélkül közzétett fotó személyhez fűződő jogokat sérthet. Az utóbbi 

időszakban számos olyan polgári úton indított per indult rágalmazás, becsületsértés, jó hírnév 

megsértése, személyes adatokkal való visszaélés miatt, amely csupán egy kommenttel 

indult… 
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Mit tehet biztonsága érdekében? 

 

 Semmilyen körülmények között ne adjon ki magáról személyes információkat 

(születési adatok, személyi számok, telefonszám, lakcím, munkahely stb.)!  

 Csak olyan fotókat töltsön fel magáról, amelyek nem kompromittálóak Önre nézve! 

 Kezelje fenntartásokkal új ismeretségeit, hiszen nem tudhatja biztosan, ki is ül a 

számítógép másik oldalán vagy biztos azzal a személlyel találkozik-e, akivel 

ismerkedik. Amennyiben ha mégis igent mond a találkozóra, akkor célszerű a 

személyes találkozót emberek által forgalmasabb helyre szervezni (például étterem). 

Érdemes értesítenie szeretteit is arról, hogy hol találják meg! 

 Ha e-mailben keresik meg segélykérő üzenettel, soha ne utaljon pénzt! Győződjön 

meg a levél tartalmának hitelességéről! 

 Amennyiben külföldi munkát keres, járjon el körültekintően! Érdemes (főként 

külföldön végzendő) munkák esetében nyilvántartott, bejegyzett munkaközvetítőnél 

érdeklődnie! 

 Online zaklatás esetén gyűjtse össze azokat a bizonyítékokat, amelyekkel tudja 

bizonyítani a zaklatás tényét (üzenetek, esetleg felvételek), mivel ezzel megkönnyíti a 

hatóság munkáját! 

 Számítógépének biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze és frissítse a védelmi 

rendszert, közösségi oldalakon biztonsági beállításait! 

 

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, ne habozzon, minél előbb tegye meg 

feljelentését valamelyik kerületi rendőrkapitányságon! 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelét olvassa, melynek virtuális hasábjain minden hónapban 

egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk meg Önökkel. 

Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség hivatalos 

álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége, kérjük, 

látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van 

szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.  

 

A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként 

nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely 

az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-

rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart 

igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu) 

intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000    

Központi segélyhívó: 112   

 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:  

Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778           Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu 

BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107  

Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111  

  

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8141 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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