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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Augusztusi számunkban folytatjuk az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya által összeállított, havonta jelentkező, többrészes, internetbiztonsággal foglalkozó 

sorozatunkat.  

 

Az előző havi, a számítógépünk védelméről szóló számunk után ezúttal egy, a személyes 

adataink, valamint a magánszféránk védelmét célzó tájékoztatót juttatunk el Önökhöz. 

 

Kérjük, ha tehetik, osszák meg hírlevelünket rokonaikkal, ismerőseikkel és szomszédjaikkal! 

     

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk 

Önöknek! 

 

             A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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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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OrszágOs rendőr-főkapitányság

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag

INTERNET TUDATOSAN
Online is BiztOnságBan

AMIT KÉT EMBER TUD, AZ MÁR NEM TITOK!

A MEGOSZTOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁT NEM LEHET KONTROLLÁLNI.

AZ INTERNET NEM FELEJT. AMI EGYSZER FELKERÜL, AZ OTT IS MARAD.

#közösségiOldalak #személyesadatOk #Bejegyzések #kOmmentek #megOsztás #zaklatás

A SZEMÉLYES ADATOK 
ÉS A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

Az internet használata során számos személyes adatot és egyéb információt osztunk meg magunkról, 
sokszor nem is tudva róla. Az online jelenlét ún. digitális lábnyomot hoz létre, amely tartalmazhat a sze-
mélyre vonatkozó adatok (pl. személyes adatok, képmás), internet használati szokásokra (pl. érdeklődési 
körre) vonatkozó adatokat, egyéb, személyhez kötődő (pl. pénzügyi) adatokat. A személyes adatokhoz 
vagy egyéb információkhoz történő hozzáférés komoly veszélyeket rejt magában.

FÉNYKÉPEK A NETEN

Egy fénykép online megosztása témája (jellemzően 
személy vagy tárgy) miatt, már önmagában is kérdé-
ses lehet. A témán kívül azonban a kép tartalmazhat 
olyan információkat, amiket már nem biztos, hogy sze-
retnénk megosztani. A képen a téma mellett a háttér 
vagy a környezet is 
árulkodó lehet a 
s z e m é l y ü n k ke l 
kapcsolatban és 
hasznos informá-
ciókat szolgátat-
hat rosszszándékú 
emberek számára.

A digitális fény-
képezők (és így a 
mobi l te lefonok 
is) számos infor-
mációt tárolnak el 
az általuk készí-
tett képfájlokban 
(fényképekben). Ezeket az adatokat EXIF adatoknak 
hívjuk. Tartalmazzák (többek között):

• kép készítésének dátumát és időpontját
• a fényképezőgép vagy telefon gyártójának nevét, 

típusát
• kép készítésének földrajzi helye (a GPS-szel fel-

szerelt készülékeken)

Ezek szintén olyan információk, amelyek megosztása 
súlyos kockázatot jelent.

KOCKÁZATOK

Az egy személyre összegyűjtött adatok alapján vizsgál-
ható a személy viselkedése, meghatározhatóak a szoká-

sai, kellő mennyi-
ségű adat esetében 
viszonylag ponto-
san megalkotha-
tó akár a személy 
p s z i c h O l ó g i a i 
prOfilja is.

Hosszabb időn 
keresztül történő 
adatgyűjtést kö-
vetően az érintett 
személy élettör-
ténete is megraj-
zolható.

A megosztott sze-
mélyes adatok és információk birtokában (születési 
hely, idő, családi kapcsolatok, lakcím, képmás) bűnözők 
magukat a sértettnek adhatják ki (személyiséglOpás:), 
és ezzel erkölcs illetve anyagi kárt okozhatnak.

A megosztott képek zaklatás, gúnyoldás célpontjává te-
hetik a felhasználót.

AMIT BIZTOS NE OSSZON MEG!

• teljes születési dátum
• aktuális helyzet, különösen nyaralás vagy hosszabb távollét esetén
• lakcím
• telefonszám
• családi állapot és családi kapcsolatok
• képek a gyermekekről különösen névvel megjelölve
• képek földrajzi hely információval
• utazási terveit,
• olyan információkat, amiket nem osztana meg családjával, munka-

társaival vagy a szomszédjaival.
• munkájával kapcsolatos aktualitásokat


