
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  

    Ügyintéző: Sajben Márta r.a 

    Telefon: 06/66/523-700/22-51 

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!  

 

 

Mellékelten megküldöm hírlevelünket, mely az osztályunk által készített „Biztonságos 

Internet Nap - 2020. február 11.” című és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit 

tartalmazó tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánnak bűnmegelőzési hírlevelet kapni, szándékukat egy 

válaszlevélben - melyet a teleknefm@bekes.police.hu e-mail címre küldhetnek meg - 

jelezhetik. 
 

 

 

Békéscsaba, 2020. február 11. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 3 lap 

 
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124 

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu 



 

Biztonságos Internet Nap - 2020. február 11. 

_________________________________________________________ 

 

A gyermekek folyamatosan a digitális térben mozognak, ott élik a mindennapjaikat. 

Ugyanakkor a legtöbb fiatal tapasztalatlan, nem tudja, hogyan kell okosan, biztonsággal 

használni az internetet, és nincsenek tisztában, a digitális térben rájuk leselkedő veszélyekkel, 

illetve azok súlyával. A tudás hiánya együtt jár a kiszolgáltatottsággal, így 

elengedhetetlen, hogy minél korábban és minél többet halljanak a biztonságos 

netezésről!  

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai a megye 

több iskolájában tartanak előadásokat a világháló veszélyeiről, a biztonságos internetezésről. 

Az előadók célja a figyelemfelhívás, és a gyerekek tudatos és elővigyázatos felhasználói 

tevékenységre nevelése. Rávilágítanak arra is, hogy a gyerekek által nyilvánosságra hozott 

személyes adatok és információk milyen kockázatot jelentenek számukra és adott esetben 

környezetükre, családtagjaikra is. 

Amellett, hogy rendkívül fontos a tudatos internet-használat, lényeges, hogy betartsuk és 

betartassuk a biztonságos internetezés szabályait.  

Ehhez kérjük, fogadják meg hasznos tanácsainkat, és kérjük a szülőket, hogy 

gyermekeikkel is ismertessék meg ajánlásainkat! 

 Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát - minden esetben 

jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő! 

 Ne adjon meg senkinek személyes információt magáról (jelszavát, e-mail címét, lakcímét), 

amikor chetel vagy posztol!     

 Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott 

tartalmakat csak az ismerősei láthassák!  

 Válasszon biztonságos jelszót, ami nem 

kötődik hozzá! 

 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne 

telepítsen! 

 Nem mindenki az, akinek mondja magát! 

 Ha megfélemlítik, zaklatják, azonnal 

kérjen segítséget! A szülőkön, 

nevelőkön túl segítséget nyújtanak a 

DADA az ELLEN-SZER oktatók, és az 

iskolai bűnmegelőzési tanácsadók! 

 Legyen óvatos a selfie készítésekor – a 

fotón ne látszódjon a család anyagi 

helyzete. 

 Csak olyan fotót, fotókat tegyen közzé, 

amit később nem bán meg! 

 Kérjük, hogy engedély nélkül ne tegyen fel másokról fotókat! 



 Amit az internetre felrak, az örökre ott 

is marad! 

 Ne nyisson meg ismeretlen személytől 

érkező e-mailt, mert káros tartalmak 

lehetnek benne! 

 Számos olyan program van, amely 

védelmet biztosít, és biztonságossá 

teszi a böngészést, erről az internet 

szolgáltatók nyújtanak bővebb 

információt. 

 A szülők meghatározhatják, hogy a 

gyermekek milyen oldalakat 

látogathatnak, illetve, hogy mennyi 

időt tölthetnek a világhálón! 

 Legyenek gyanakvóak a szokatlan, gyanús eseményekkel szemben! 

 Hordozható adattároló eszközökön (pl. pendrive) található fájlokat csak vírusellenőrzés után 

nyissák meg! 

 Ne legyen indokolatlanul csatlakoztatva a hordozható adattároló eszköz a számítógéphez! 

 Legyen tudatos internethasználó Ön is, és tanítsa meg gyermekét is erre, ne gyűjtsön 

„ismeretlen ismerősöket” és like-okat! 

 Idegenekkel ne chateljen!   
 Kérjük, hogy mellőzzék az aktuális tartózkodási helyének beazonosítását lehetővé tevő 

információk megosztását! 

 Csak olyan bejegyzést, fényképet osszon meg, amit bármilyen körülmények között fel tud 

vállalni, és kérjük, hogy erre tanítsa meg gyermekét is! 

 Csoportosítsa ismerőseit, ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat!   

 Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezés során 

ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adataihoz (születésnap, e-mail 

cím, ismerőseinek köre stb.) fér hozzá! Szükség esetén módosíthatja az elérhető információk 

körét.  

 Ha úgy érzi, hogy az interneten  bűncselekmény áldozatává vált, kérjen azonnal 

segítséget az alábbi elérhetőségek egyikén:  www.kek-vonal.hu; 

http://saferinternet.hu/hirek, illetve a rendőrség ismert elérhetőségein, a 112-es 

segélyhívó számon!  

 

A biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos betartásával csökkenthetik 

a felmerülő kockázatokat! 

 

 

forrás:  

http://www.police.hu/ 



A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015-ös tanévtől új szolgáltatással áll 

a szülők, családok rendelkezésére. 

 

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

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

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

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  

Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail címe: e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

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

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

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy 

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

 

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

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

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 
Telefonszáma: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

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

 

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

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

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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