GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
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Forrás: Csere Adrienn

ELBÍR HÍRLEVÉL
Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. szeptemberi bűnmegelőzési
hírlevelét olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és Biztonság
Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv szerint
készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a későbbiekben
a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a címlistából
törölni fogjuk. A hírlevelet a megyénkben dolgozó bűnmegelőzési munkatársaink által
megküldött ‒ az adott hónapra vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók
alapján készítjük el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen történtek, de
gyakorlatilag bárhol megtörténhettek volna.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). További bűnmegelőzéssel kapcsolatos információt olvasna,
kövessen Bennünket az alábbi linken :
https://www.facebook.com/gyor.moson.sopron.mrfk . Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy az Ön településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények
áldozatává. Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan
megtörtént bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.
Cím: 9024 Győr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, Telefax: (96) 520-000/15-69, BM: 21/15-69
E-mail: kovacssan@gyor.police.hu
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Ugye senki sem hagyja otthon házi kedvencét, ha nem muszáj? Inkább magával viszi az
autóban! A kutya, a macska szállítása azonban veszélyes lehet, ha nem történik megfelelően.
Az autóvezető figyelmét elterelheti az állat szabad mozgása, cica a vezető ölébe ugorhat, a
nagy testű kutya hirtelen fékezés esetén az utastérben előre lendülhet. Sajnos azonban sokan
megfeledkeznek arról, hogy az autóban ugyanúgy figyeljenek kutyájuk, cicájuk biztonságára,
mint a saját magukéra.

Miért veszélyes, ha kutyánkat, macskánkat biztosítás nélkül szállítjuk a gépkocsiban?
És mire ügyeljünk a speciális biztonsági eszközök kiválasztásánál?

A kutyák védelmét szolgáló speciális passzív eszközök (kutyahám, kutya biztonsági öv,
illetve biztonsági ülés stb.) alapvetően közúti baleset bekövetkezésekor fejtik ki áldásos
hatásukat, ugyanakkor vészhelyzetben, vészfékezéskor, vagy hirtelen manőverezés esetén is
igen hasznosnak bizonyulnak.
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odafigyeléssel kötik be a biztonsági övvel, addig kutyájuk esetében megéri kockáztatni?
Gondoljunk csak bele, mi történhet kedvencünkkel egy esetleges váratlan fékezésnél, hirtelen
korrigálásnál, vagy ami a legrosszabb, egy balesetnél. Az ölünkben utazó kutyának komoly
sérüléseket okozhat egy az arcába robbanó légzsák, vagy rosszabb esetben kirepülhet a
szélvédőn. A lehúzott ablakon való kiszaglászásnak ráadásul még az a veszélye is megvan,
hogy bármilyen jól nevelt kedvencünk, meglát valami olyat, amit úgy érzi, feltétlen meg kell
néznie (macska az út túloldalán, elguruló labda, egy csinos kutyalány...) és menet közben
kiugrik a letekert ablakon. A végkifejletet nem szívesen képzeljük magunk elé. A nem
megfelelően biztosított kutya esetében ráadásul még azzal a veszéllyel is számolnunk kell,
hogy egy esetleges balesetnél magát is veszélyezteti, sokkos állapotban elrohan, vagy
akadályozza a sofőrt a helyzet korrigálásában.

A rögzítetlen állatok hirtelen fékezés esetén, mint tehetetlen tárgy csapódik az üléshez,
műszerfalhoz, szélvédőhöz stb., némely esetben olyan erővel, hogy ki is törik azt. Az erre
vonatkozó tesztek eredményei alapján az tapasztalható, hogy 50 km/ óránál a saját súly 30-40szeresének megfelelő erővel történő becsapódásról beszélünk. Tehát egy 2 kg-os yorkshire
terrier kiskutya rögzítetlen teste, 50 km/h sebességnél 60kg-os tárgynak megfelelő súllyal
csapódik az útjában álló akadálynak, adott esetben a szélvédőnek.

A biztonsági eszközről tudni kell,
hogy csak akkor fejti ki optimálisan a hatását, azaz akkor nyújtja a leghatékonyabb védelmet,
amennyiben azt a kutya fajtájára, testméretére és egyéb jellemzőire figyelemmel választják
meg. Az eszközök egyetlen hátránya, hogy pénzbe kerülnek, de a biztonság ára igenis
megfizethető, és házi kedvencünk egészsége, testi épsége megfizethetetlen. Az eszközök
jelentős része már az Interneten is rendelhető, csak jó minőségű, bevizsgált terméket, EU-s
szabvány szerintit érdemes vásárolni. A rossz minőségű passzív biztonsági eszközzel ugyan
úgy ártunk kedvencünknek 1 esetleges balesetnél, vészfékezésnél!
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Cicákat se szállítsunk szabadon, ez rendkívül veszélyes. A macskák nem szeretik a szűk
helyeket, az autóban pánikba eshetnek, szállító ketrecüket ezért csak utolsó pillanatban tegyük
be az autóba, amikor indulásra készen állunk és mi is beülünk. Próbáljunk meg minél
nyugodtabb légkört biztosítani a járműben és ne használjunk erős illatosítókat. Ha izgatott a
macska, és egyedül utazunk vele, ketrecét helyezzük el az első ülésen úgy, hogy nyitott részén
keresztül a jármű vezetőjét láthassa, így a gazdi beszélhet a cicához. Ne szállítsunk több
macskát egy ketrecben, mert balesetveszélyes, de agresszívvá is válhatnak, és egymásban kárt
tehetnek.
Hosszabb utazás esetén meg kell állni időnként, ilyenkor itassuk, etessük meg kedvencünket,
hagyjuk, hogy dolgát elvégezze. Fontos továbbá a lassúbb és nyugodt vezetési stílus, ez
csökkenti a stresszt.

Végezetül néhány fontos szempont, amelyeket javasolt figyelembe venni a speciális
biztonsági eszközök kiválasztásánál, megvásárlásánál:

- nyújtson hatékony védelmet házi kedvenceinknek, védje őket a sérülésektől,
- legyen kényelmes, nyújtson megfelelő komfortot a kutyáknak,
- cicáknál a szállító ketrecüket kényelmes, puha takaróval béleljük ki,
- viselése ne okozzon sérülést, vagy kényelmetlenséget,
- legyen alkalmas a gyors fel- és leszerelésre!

Mindenkinek balesetmentes közlekedést
Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság.

kíván

a

Győr-Moson-Sopron

megyei
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Tanulságos eset

Lopás vétsége gyanúja eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2017.08.03 napon 11:00
időpontban a sértett házába magát az áramszolgáltató munkatársának kiadva bement, a ház
egyik szobájának szekrény ajtaját kifeszítette, és onnan 40.000Ft készpénzt tulajdonított el.
A lopással okozott kár:
40.000 Ft. Rongálási kár:
kb. 1000 Ft.
A trükkös lopást elkövető személyek hivatalosnak tűnő indokkal, kitalált történettel
keresik fel lakásukon, házuknál elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozó embereket,
akiknek figyelmét elterelik, eközben pedig a házban kutatást, forgatást végeznek, és
főként készpénzt tulajdonítanak el.
A figyelem elterelése általában abból áll, hogy egy vagy két személy földmérés,
gázvezeték, egyéb közmű fektetés, területhasznosítás, földvásárlás, házvásárlás,
vadászles telepítés, munkagép elhelyezés, fémhulladék, ingóság vásárlás indokával,
vagy magukat az elektromos illetve gázművek alkalmazottjának kiadva, az udvar, kert
félreeső részére, vagy a háztól távolabb csalja az ott lakót, lakókat, figyelmüket eltereli,
miközben a házba társa besurran.
A házban az elkövető átforgatja a szekrényeket, ágyneműtartókat, táskákat, kabátokat,
értékeket keresve átkutatja a házat, majd a megtalált készpénzt, esetenként
értékpapírokat, ékszereket eltulajdonítja és távozik a házból.
Előfordul, hogy a tolvajok magukat önkormányzati tisztségviselőnek, a
nyugdíjbiztosító munkatársának kiadva –mondván segélyt, pénzt hoztak, annak
sorszámát fel kell írni, adjon visszajárót- a házban a pénz rejtekhelyéhez küldik a
sértettet, így tudva meg az otthon tartott készpénz helyét.
Ezután elterelik a sértett figyelmét, és az általa korábban megmutatott rejtekhelyről
ellopják a pénzt. A cselekmény elkövetéséhez pár perc elegendő és sokszor a kutatás
nyomai is nehezen felfedezhetők.
A fentiekre tekintettel kérjük a lakosságot, hogy házaikat ne hagyják őrizetlenül, az ajtókat
minden esetben zárják be, még ha csak egy percre is távoznak a lakásból, akár csak a
kertbe, vagy az udvarra. A ház kulcsát tartsák maguknál, ne hagyják a tolvaj által könnyen
megtalálható helyen (pl. lábtörlő alatt, szegre felakasztva, virágládában, villanyóra
szekrényben).
Udvarukra, házukba ne engedjenek be idegen személyeket.
Amennyiben gyanúsan viselkedő, vagy a fent részletezett indokkal érkező idegen
személyekkel találkoznak, kérjük - amennyiben módjukban áll - az általuk használt
gépkocsi rendszámát, színét, típusát jegyezzék fel, valamint azonnal értesítsék a
Rendőrséget a 107, vagy 112 segélyhívó telefonszámon.
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Csalás vétség gyanúja miatt a sértett feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes
ellen, aki 2017.08.03-án 11.30 körüli időben felhívta a sértett fiát és nyereményjáték
ürügyén telefon feltöltés végrehajtására vette rá.
A bűncselekménnyel okozott kár : 30.000 Ft.
Az eset körülményei alapján a telefonos trükkök végtelen tárházának egy újabb változatával
állunk szemben.

Az elkövető a mobilszolgáltató alkalmazottjaként mutatkozik be, közli, hogy az ügyfél a
szolgáltató által szervezett nyereményjátékon nyert. A nyeremény átvételéhez azt kéri,
hogy az ügyfél menjen a legközelebbi bankautomatához, ahol a saját számlája terhére
kell mobiltelefon egyenleg feltöltést végrehajtania.
Ezután az elkövető azt ígéri, hogy a következő napon a számlájára utalják a nyereményét,
ami az ígéret ellenére nem érkezik meg.
Ha hasonló telefonhívást kapnak, ne teljesítsék azonnal a hívó kérését. Az
ügyfélszolgálat felhívásával bizonyosodjanak meg róla, hogy valóban van-e tartozásuk,
és hogy a szolgáltató alkalmaz-e ilyen módszert a tartozás rendezésére. A
szolgáltatók rövid időn belül tudomást szereznek egy-egy csalásos módszer
megjelenéséről, és hasznos tájékoztatást tudnak adni az ügyfeleknek.
Több ügyfél a telefonjával rögzítette a csalóval folytatott telefonbeszélgetést, ezek a
Youtube videomegosztó portálon "telefonos csaló" kulcsszóval rákeresve meghallgathatók.

Lopás vétség gyanúja miatt a sértett feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes
ellen, aki 2017.08.07-én 11:50 és 12:00 óra közötti időben a vitnyédi Pannónia Üzletház
kijáratánál a sértett által elveszített és a saját tulajdonát képező Samsung Galaxy A5 típusú
mobiltelefon készüléket megtalálta, de sem a tulajdonosnak nem adta vissza, (pedig látta,
hogy a telefon kiesett a sértett zsebéből), sem a hatóságnak nem adta át, zsebre tette és az
Üzletházból távozott.
A bűncselekménnyel okozott kár: kb.65.000 Ft.
Az esettel kapcsolatban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a más által elveszített talált
tárgyat a megtalálónak 8 napon belül meg kell kísérelni visszaszolgáltatni a jogos
tulajdonosának, vagy átadni a hatóságnak, ellenkező esetben elköveti a jogtalan elsajátítás
nevű bűncselekményt.
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Az "aki amit talál, övé..." felfogás óriási tévedés!!!
A települések önkormányzatain rendelkezésre áll "talált tárgyak osztálya", ahol a talált
tárgyat le lehet adni, jegyzőkönyvön nyilatkozni kell a megtalálás körülményeiről
(helyéről, idejéről, stb.) és arról, hogy a megtaláló igényt tart-e a talált tárgyra, ha a jogos
tulajdonosa a megadott határidőn belül nem jelentkezik érte. Ez az idő általában 3 hónap.
Ezután a megtaláló a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja,
azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti
át. Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül sem a jegyzőnél, sem a találónál
nem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi.

A megtaláló nem tarthat igényt a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati,
vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási
vállalat szállítóeszközön talált dologra, azt köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának
azonnal átadni.
A talált tárgyat a Rendőrségen is le lehet adni, ők eljuttatják az önkormányzat talált
tárgyak osztályára.

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Győr, 2017. szeptember 15.

Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető
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A jelszó biztosítja, hogy illetéktelen személy ne tudjon belépni a felhasználói fiókunkba, ezért
nagyon fontos a feltörhetetlensége és titokban tartása. Jelszavunkkal bárki be tud lépni a
fiókunkba és hozzáférhet az ott tárolt információkhoz, fájlokhoz.

A JELSZÓ MEGSZERZÉSÉNEK MÓDSZEREI Nyers erő
A módszer lényege, hogy egy jelszófeltörő program szisztematikusan végigpróbálja az
összes lehetséges kombinációt.
Egy olyan jelszónak, ami négy karakterből és számokból áll (mint pl. a PIN-kódok) 10.000
lehetséges változata van és viszonylag könnyen törhető.
Egy olyannak, ami nyolc karakterből áll, kisbetűket és számokat is tartalmaz, már 2,8 billió
kombinációja. Ennek feltöréséhez is elegendő lehet néhány óra.
Egy olyannak, ami 12 karakterből áll, nagybetűket, kisbetűket és számokat, valamint egyéb
karaktereket is tartalmaz, 9612, azaz 621 trilliárd. Ennek feltörése a jelenleg elérhető
legnagyobb teljesítményű számítógéppel is több mint 63 ezer évig tartana.
Az internetes felhasználói fiókok esetében sokszor néhány sikertelen próbálkozás után
a rendszer letiltja a felhasználói fiókot. Ilyenkor új jelszót kell generálni.
Szótár használata
Egy már ismert jelszavakat tartalmazó lista elemeit próbálgatja végig a támadó egy program
segítségével.
 Ha a jelszó rövid és szokásos szó, akkor viszonylag könnyen feltörhető.
 Könnyen kivédhető, ha hosszabb kifejezést választunk (pl. jelmondat) vagy nem
szokásos karaktersort, ami kisbetűt, nagybetűt, számot és egyéb karaktert is tartalmaz ezt
viszonylag nehéz megjegyezni.
JELSZÓKEZELŐ PROGRAMOK
Minden oldalhoz egyedi, hosszú és értelmetlen jelszó megjegyzése gyakorlatilag
lehetetlen. Ebben segítenek a jelszókezelő programok. Ezek minden egyes általunk használt
oldalhoz megjegyzik a felhasználói nevet és a jelszót, és az oldalra történő belépéskor a
böngészővel együttműködve kitöltik a megfelelő mezőket.
A felhasználói neveket és jelszavakat, mint egy trezorban, titkosítva tárolják egy mesterjelszó
segítségével, így csak ezt kell megjegyezni. A trezorba való belépéshez – a titkosítás
feloldásához – meg kell adni a mesterjelszót. Ha kilépünk a böngészőből vagy újraindítjuk a
számítógépet, a mesterjelszót ismét meg kell adni.
A jelszókezelő programok segítségével minden egyes oldalhoz, megfelelően összetett és
megfelelően hosszú jelszót használhatunk. A programok elérhetőek a különböző
számítógépes és telefonos operációs rendszerekre. Egyes programok arra is alkalmasak,
hogy a különböző eszközök között szinkronizálják a tárolt felhasználói neveket és
jelszavakat.
JÓTANÁCSOK
1. Válasszon megfelelően összetett és megfelelően hosszú jelszót, amely ne kapcsolódjon a
felhasználóhoz! (Nem javasolt pl. születési dátum, háziállat neve, kedvenc együttes stb.)
A JÓ JELSZÓ
o megfelelően összetett: kisbetűket, nagybetűket, számokat és egyéb karaktereket, (pl. @ & !)
tartalmaz, minimum 8, de inkább 12 karakter.
o Az ilyen jelszavak megjegyzése elég nehézkes. Segíthet, ha egy jelmondatot, több szóból álló
kifejezést használunk. Ez akár lehet egy általunk kedvelt idézet is.
2. Használjon minden felhasználói fiókjához egyedi jelszót!
3. Jelszavait tartsa titokban, azokat ne ossza meg másokkal és ne tegye azokat hozzáférhetővé
mások számára! 4. A böngészőben ne mentse el a jelszavakat, különösen nem nyilvános
számítógépen!
5. Használjon megbízható jelszókezelő programot!
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg
problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt
magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.”

A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető bárhonnan, vezetékes és mobiltelefonról
európai rövidített hívószámon – 116-123 – díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal
Magyarország területéről.

