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K. Kiss Gergely, 2018. február 7. 
 
Figyelmeztetést adott ki a 
rendőrség − minden netező 
érintett 
 

 
 
Digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink 
megfelelő védelem hiányában illetéktelen szemé-
lyekhez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei idő-
ről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intéz-
kedések és magatartási szabályok tudatos betar-
tásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő 
kockázatok − írja honlapján az Országos Rendőr-
főkapitányság. 
 
A rendőrség szerint érdemes gondoskodni arról, 
hogy a számítógépünk és az otthoni hálózatunk is 
biztonságos legyen. 
 

 
 

Már az Interpol is rápörgött a bitcoinra 
 

Ennek érdekében:  
● Rendszeresen frissítsük a számítógépen az ope-

rációs rendszert és a használt programokat, mo-
bileszközökön pedig az alkalmazásokat. 

● A kártékony programok elleni védekezés céljából 
feltétlenül javasolt vírusírtó program telepítése és 
rendszeres frissítése. 

● Számítógépén a felhasználói fiókok felületén 
állítsuk be, hogy a fontosabb műveletekhez (pél-
dául: program telepítése) a felhasználó engedé-
lyére legyen szükség. 

● Ne állítsuk a böngésző biztonsági beállításait az 
ajánlott szint alá. 

● Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsünk. 
 
Tudatos internethasználat  
 
Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány 
egyszerű szabály betartásával elkerülhetőek: 
● Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékle-

tét nyissuk meg. 
● Soha ne adjunk meg jelszót, PIN-kódot e-mail-

ben küldött kérésre. 
● Belépéskor mindig gépeljük be az URL-címet, ne 

a kapott linkre kattintva lépjünk be az oldalra. 
● Online történő bankkártyás fizetésnél mindig 

győződjünk meg arról, hogy az adott bank erede-
ti oldalán adja meg az adatokat, más oldalon 
(például: kereskedő oldalán) ne adjuk meg azo-
kat. 

● Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvány-
nyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjunk 
meg. 

 
Az adatok fokozott védelme  
 
A digitálisan tárolt adataink védelme érdekében is 
fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, hogy 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt 
elvesztésük (például: technikai probléma, szándé-
kos károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket: 
● Ne adjuk meg senkinek felhasználói nevét és 

jelszavát! 
● Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profi-

lunk, a személyes adataink, a megosztott tartal-
makat csak az ismerőseink láthassák. 
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● Csoportosíthatjuk ismerőseinket, ezáltal korlá-
tozhatja, hogy ki mit láthat. 

● Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi 
profillal történő bejelentkezés során ellenőrizzük, 
hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes 
adataihoz (születésnap, e-mail cím, ismerősei-
nek köre stb.) fér hozzá. Szükség esetén módo-
síthatjuk az elérhető információk körét. 

● Más által is használt számítógépen – ha befejez-
te az internet használatát – minden esetben je-
lentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből. 
A böngésző bezárása nem elegendő. 

● Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot 
fontos adatainkról. Erre alkalmas lehet egy külső 
merevlemez, amit csak a biztonsági mentés ide-
jére csatlakoztatunk a számítógéphez, vagy 
olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok koráb-
bi verzióját is. 

 
Forrás: 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/figyelmeztet
est_adott_ki_a_rendorseg_minden_netezo_erintett.
656368.html  

 
Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 


