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Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az 
érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

 

 

Csobánkai garázda 

 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást A. Zoltán 28 éves csobánkai lakos ellen. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2014. augusztus 16-án este - ittas állapotban - 

belerúgott a csobánkai Fő téren található hirdetőtáblába, amelynek a közepe ettől kitört. Ezt 

követően a gyanúsított a levegőben tett rúgó mozdulatokat. 

A 28 éves férfi cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat 

keltsen.  

 

A. Zoltánt a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során a férfi beismerte a 

bűncselekmény elkövetését és vállalta, hogy megtéríti az önkormányzatnak okozott kárt. Ellene 

a napokban éltek vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségen. 

 

 

Az internet veszélyei II. – Közösségi oldalak, fórumok, blogok, felvételek 

 

 

Az internet nem csak a modern társadalom információáramlási és szórakoztató felülete, de 

egyben számos veszélyt is rejt, melyre érdemes odafigyelni saját és gyermekeink védelme 

érdekében. Az alábbiakban néhány hasznos tanáccsal szeretnénk segíteni az internetet 

használóknak, annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozataivá. 

 

Chat-programok 

A chat-programok a XXI. századra az ismerkedés és társkeresés leggyakoribb eszközeivé 

váltak. Vitathatatlan előnyük, hogy óriási távolságokat képesek áthidalni, ingyenesek és az 

adatátvitel is korlátlan. Veszélyük viszont éppen az arcnélküliségben rejlik, hiszen soha nem 

tudhatjuk, hogy ki is ül valójában a másik gépnél. Ahhoz, hogy ezeket az oldalakat biztonsággal 

látogathassuk, illetve gyermekeink is kisebb veszélynek legyenek kitéve, néhány nagyon 

egyszerű tanácsot kell megfogadni, illetve megtanítani számukra. 

 

- Ha valaki durván beszél, erőszakoskodik, azonnal zárják be az ablakot, ne menjenek bele 

személyeskedésbe, személyes kérdésekre ne válaszoljanak. 

- Ne hagyják a gépüket nyilvános helyen őrizetlenül, ha be vannak jelentkezve, hiszen bárki 

odaülhet és beleolvashat a beszélgetésbe, vagy üzenetet küldhet a nevükben, ami 

kellemetlenségekkel járhat. 

- Ne engedjék, hogy zsarolják Önöket. Képet lehetőleg ne küldjenek magukról és erre kiemelten 

hívják fel gyermekeik figyelmét is! 
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- Ha találkozót beszélnek meg ismeretlen személlyel, soha ne egyedül menjenek és először 

forgalmas helyen találkozzanak az illetővel. 

 

Napjaink legkedveltebb közösségi portáljai, vagy ha úgy tetszik ismerős- és társkereső 

programjai hihetetlen népszerűségnek örvendenek, számuk napról-napra nő. Előnyeik, hogy 

remekül alkalmasak az ismerkedésre és társkeresésre, de rég nem látott, már-már elfeledett 

ismerőseiket is megtalálhatják, sőt találkozókat, programokat is könnyebb rajtuk keresztül 

megszervezni. Veszélyük viszont éppen abban rejlik, hogy elképesztően sokan nézik, olyanok 

is, akiknek egyébként soha nem mutatnák meg magukat. Ezért fontos betartani néhány szabályt 

és főleg a gyermekeinkben is tudatosítani ezeket.  

 

- Csak olyan személyeket jelöljenek meg, akiket tényleg ismernek. Ne az legyen a cél, hogy 

minél több ismerősük legyen! 

- Ne adjanak meg magukról minden adatot, csak ami feltétlenül szükséges. Mai napig 

találkozhatunk olyan felhasználókkal, akik a pontos születési adataik és mobiltelefonszámuk 

mellett még a pontos lakcímüket is megadják. Ez óriási veszélyeket rejt magában, hiszen így 

nagyobb eséllyel lehet áldozattá válni.  

- Aki hosszabb időre elutazik, ezt az információt semmi esetre se tegye közzé, mert olyanok is 

elolvashatják, akik így választják ki, hogy melyik ingatlanba törjenek be. 

- Mindenki jól válogassa meg, hogy milyen képeket tölt fel magáról, mert azt bárki lementheti 

és visszaélhet vele.  

 

Fórumozás, blogolás 

Manapság a kommunikáció nem ismer határokat és az interneten gyakorlatilag mindenféle 

témában kifejthetik véleményüket a különböző fórumoldalakon. Tekintve, hogy a fórumozás 

teljesen arcnélküli, így sokan agresszív, nyomdafestéket nem tűrő hangnemben szólnak hozzá 

egy-egy témához. A fórum remek lehetőség a beszélgetésre, vitatkozásra, de vannak bizonyos 

szabályok, melyeket be kell tartani. A rendőrség munkatársai folyamatosan figyelik az 

internetes fórumokat, és ha bűncselekményre utaló körülmény merül fel, akkor az ellen a 

törvényben meghatározott módon fellépnek. 

 

Ugyanez vonatkozik a blogra. Manapság nagy divat a blog, azaz internetes napló vezetése, 

melynek tartalmáért és az abban leírtakért mindenki saját maga felel. 

 

Videómegosztás problematikája 

A saját magunk által készített videók megosztásánál sem árt az óvatosság. Sajnos egyre több 

olyan bűncselekményről lehetett értesülni az elmúlt időszakban, amelyben például diákok 

molesztálták, bántották vagy zaklatták a sértettet, miközben a társaik ahelyett, hogy segítséget 

nyújtottak volna, mobiltelefonon rögzítették az eseményeket, mely felvételek ezután felkerültek 

valamelyik videómegosztó oldalra. Ezzel a cselekménnyel a bántalmazók és azok, akik a 

felvételt elkészítették, feltöltötték, a zaklatáson, a testi sértésen túl a bántalmazott személyiségi 

jogait is megsértették, vagyis a visszaélés személyes adattal bűncselekményt is elkövették, 

mivel a sértett nem járult hozzá, hogy róla film-, vagy fényképfelvétel készüljön, illetve aztán 

megjelenjen valahol. 

 

Fontos, hogy a szülők olyan bizalmas kapcsolatot alakítsanak ki tizenéves gyermekeikkel, 

amelyben a szexualitással kapcsolatos témákat sem tekintik tabunak. És ez mind a lányokra, 

mind a fiúkra igaz. Tisztában kell lenniük azzal, hogy az, aki 18. életévét be nem töltött 

személyről pornográf videó-, film- vagy fényképfelvételt készít, megszerez, kínál, átad vagy 
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tart, az bűncselekményt követ el (Btk. 204.§). Jellemzően kétféleképpen kerülnek a fiatalok 

ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatba. 

- Egyrészt róluk készülhet ilyen felvétel, amelynek készítőjét akkor is felelősség terheli, 

ha ahhoz a képen szereplő hozzájárult.  

- Másrészt elkövetők is lehetnek, ugyanis manapság gyakran előfordul, hogy valaki a 

párjáról erotikus tartalmú képet készít, amit aztán a szakítás után – bosszúból - megoszt 

másokkal vagy feltölt valamelyik internetes oldalra.  Ebben az esetben egyszerre valósul 

meg a visszaélés személyes adattal és a gyermekpornográfia bűncselekmény, 

amennyiben a sértett még nem töltötte be a 18. életévét.  

 

 

 

 Szentendrei Rendőrkapitányság 


