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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrök képregényes kvízzel figyelmeztetnek
a bankok nevében telefonáló csalókra.

VISHING

A csalók számtalan módszert alkalmaznak, hogy becsapják az áldozatot. Gyakran a
bank alkalmazottjának adják ki magukat, és a telefonvonal másik végén lévőt
megtévesztve szerzik meg a vagyonát. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei annak érdekében, hogy megelőzzék az
ilyen eseteket, egy képregényes kvízzel kívánják felhívni a figyelmet a csalók
módszerére. A kvíz a QR kód leolvasásával, vagy ide kattintva könnyedén elérhető,
bárki megnézheti, kitöltheti. A kérdésekre adott helyes válaszok a küldés gombra
való kattintással válnak láthatóvá. Fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetők
módszerét, és ne dőljön be a csalóknak! A képregényes kérdéssorral a megelőzési
előadásokon és az iskolai oktatásokon, valamint a kitelepülések, rendezvények
alkalmával is találkozhatnak az érdeklődők.

aláíró  kód:
 ****

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__kkfBP5UQzEyQ1FEWjJUSlpHQjFBVE1CTzdQSUc2Wi4u


Ha úgy tűnik, hogy a bankjától telefonhívást kap, mindenképp ellenőrizze le a
telefonszámot!
Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy megkezdett utalásai vannak, amelyeket jóvá
kellene hagyni!
Ne hagyjon jóvá semmilyen tranzakciót, amelyet nem Ön indított!
Ne adja ki telefonon keresztül a bankkártyája adatait! (bankkártya száma, lejárati
idő, CVC kód). A bankok nem kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail
útján érzékeny banki azonosító adatokat és jelszavakat!
Ha SMS formájában kap megerősítő kódot, azt ne adja ki a vonalban lévő
ismeretlennek!

Ne dőljön be a csalóknak! Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat:

Amennyiben hasonló hívást kap, illetve ha efféle hívás során adatait átadta,
haladéktalanul jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek! Ha kára keletkezett,
tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón számon, vagy személyesen a rendőrségen!

További információért kérjük, olvassa be telefonjáról az alábbi QR kódot!



Az internetet egyre fiatalabb korban, sok esetben akár már 6 éves kor alatt kezdik
használni a gyermekek és a tudatosság, élettapasztalatuk hiánya miatt fokozottan
veszélyeztetettek.

GYERMEKEK VÉDELME - SZÜLŐI
FELÜGYELET

Az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás mellett káros tartalmakkal is
találkozhatnak, illetve túl sok időt tölthetnek online, legtöbbször bármilyen
ellenőrzés nélkül. Léteznek viszont olyan technikai megoldások, amelyek
segítségével ezek a veszélyek csökkenthetők.

Az internetet egyre fiatalabb korban kezdik használni a gyermekek és emiatt
fokozottan veszélyeztetettek. Az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás
mellett káros tartalmakkal is találkozhatnak, illetve túl sok időt tölthetnek online,
legtöbbször bármilyen ellenőrzés nélkül. Léteznek viszont olyan technika
megoldások, amelyek segítségével ezek a veszélyek csökkenthetők. A technikai
megoldások sem helyettesítik azonban a tudatos internethasználatra történő
nevelést, a veszélyek és a biztonságos internetezés szabályainak megismertetését.

Forrás: www.police.hu



monitorozható, hogy
melyik nap mennyi ideig használta a számítógépet
milyen programokat és mennyi ideig használt
milyen weboldalakat látogatott meg
korlátozható, hogy
milyen oldalakat érhet el és milyen oldalakat nem
melyik nap melyik időszakában használhatja a számítógépet
milyen játékokkal játszhat

 Családbiztonsági funkció

A Windows operációs rendszer rendelkezik családbiztonsági funkcióval. Ennek
segítségével a gyermekek részére létrehozott felhasználói fiók tevékenysége
felügyelhető,

           Windows Áruház életkori minősítése alapján
            név szerint kiválasztás alapján
                 milyen telepített programokat használhat.

 A programok telepítése és a beállítások megváltoztatása a nem rendszergazdai
fiókból nem lehetséges. A beállítással kapcsolatban részletesebb információkat az
alábbi linken talál:
https://account.microsoft.com/family/about

blokkolható bizonyos url címek, vagy bizonyos szöveget tartalmazó url címek
elérése
blokkolható bizonyos kulcsszavakat tartalmazó honlapok elérése
beállítható, hogy a csatlakozott eszközök mikor érhetik el az internetet.

Router beállítások

Az asztali számítógépek mellett a mobileszközök (tabletek és okostelefonok) is
hozzáférést biztosítanak az internethez. Az internetelérés korlátozására a teljes
otthoni hálózatra vonatkozóan van lehetőség.
A routert beállítva:

A router beállításaival kapcsolatban részletesebb információkat az eszköz
felhasználói kézikönyvében talál.

Tartalomszűrés DNS szűrés segítségével

Az interneten keresztül elérhető tartalmakat korlátozni lehet egyedi DNS szerver
beállításával. Erről lásd részletesen a DNS szűrés bejegyzést.

Az internet anonimitást biztosít, nem tudható, ki van a profil mögött. Az
interneten bárki mondhatja magát bárkinek.
Ami egyszer felkerül, az nem törölhető teljesen.
Ne tegyen közzé és ne osszon meg mással kihívó képet, idegennel pedig
semmilyen személyes információt (adatot, képet stb.)! Visszaélhetnek vele:
zsarolhatják, zaklathatják.
Ha a gyermek találkozni akar valakivel, akit online ismert meg, mindig szóljon
előtte szülőjének, és csak a szülő engedélyével és jelenlétében találkozzanak!

Felkészítés a tudatos internethasználatra

A gyermekeket fel kell készíteni az internet megfelelő használatára úgy, hogy
figyelmeztetjük őket a veszélyekre:

Forrás: www.police.hu
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