2022. július 12.
Megcsalt lelkek, ingatlant érintő csalások
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az időseket érintő ingatlancsalások
visszaszorítása érdekében készített „Megcsalt lelkek” című kisfilmje az alábbi linkre kattintva érhető el.
https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58
Országos viszonylatban kedvezően alakul és ismét felélénkül az ingatlanpiac. Ingatlan vásárlása,
értékesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává!
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-ismegelozhetok
Internet tudatosság
Veszélyes mellékletek!
Fertőzött Word vagy Excel fájlok érkezhetnek e-mail mellékleteként. Úgy tűnik, mintha az e-mail egy
korábbi levelünkre érkezett volna válaszként.
A fájlok megnyitása után az alkalmazás kéri, hogy engedélyezzük a tartalmat vagy a makrók futtatását.
Amennyiben ez megtörténik, egy kártékony kód települhet a számítógépünkre, ami ellophatja személyes
és banki adatainkat vagy SPAM-ek küldésére használhatja számítógépünket.
Tanácsok:
Ne nyisson meg gyanús hivatkozásokat vagy mellékleteket!
Ellenőrizze, hogy a MS Word, MS Excel, MS PowerPoint makróbeállításai megfelelőek-e:
Fájl – Beállítások – Adatvédelmi központ – Az Adatvédelmi központ beállításai – Makróbeállítások: Az
összes makró letiltása értesítéssel.
Fájl megnyitásakor ne kattintson a Tartalom engedélyezésére vagy a Makrók futtatására addig, amíg a
fájl küldőjével nem egyeztetett, arról hogy valóban szükséges-e engedélyezni!
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Állatvédelem
Napjainkban az állatvédelmi mozgalmak egyre nagyobb szerepet kapnak a társadalomban. A jelenleg
hatályos szabályozás egészét áthatja a „jó gazda gondosságának" vezérelve, amely megköveteli az
állattartótól, hogy mindenkor figyelembe vegye azt a tényt, hogy az állatok érezni, szenvedni, örülni képes
élőlények, és ennek megfelelő körülmények között tartsa őket.
A felelős állattartás 7 aranyszabályából a hatodik:
Utódok:
Nemcsak kedvencünkért, de természetesen a születendő utódaiért is felelősek vagyunk. Ezért csak akkor
fedeztessük a szuka kutyát, ha biztosak vagyunk abban, hogy a születendő kiskutyáknak ugyanolyan felelős
gazdát tudunk találni, mint amilyenek mi vagyunk. Ha pedig kan kutyánk van, ne engedjük szabadon
kószálni, hiszen mindig akad valahol tüzelő szuka kutya.
A macskák különösen szapora állatok. Mivel kóborlásukat nehéz megakadályozni, ezért a legjobb
megoldás, ha ivartalaníttatjuk őket.
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében”

https://www.police.hu/sites/default/files/baranyamrfk_drogprev_osszekotok_202207.pdf
Hozzátartozók közötti erőszak

https://www.youtube.com/watch?v=0gLipdrgeEo
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Vagyonvédelem

Végre itt a nyár! Ilyenkor megtelnek a strandok, fürdők, tavak a pihenésre, felfrissülésre vágyó emberekkel.
Gyakran előfordul, hogy a fenti gondtalannak tűnő környezetben elfeledkezünk a magunkkal vitt értékeink,
vagyontárgyaink megfelelő védelméről. A nap végén derül ki, hogy valaki elvitte a gondosan törülköző alá
rejtett pénztárcát, kocsikulcsot, telefont, iratokat.
Ahhoz, hogy a kellemes időtöltés ne záruljon bosszúsággal, fogadja meg az alábbi tanácsainkat:





a strandon, vízparton szükségtelen, nélkülözhető értékeit hagyja otthon, vagy a szállásán, és mindig
csak a szükséges pénzösszeget tartsa magánál,
az önnél lévő értékek védelméről gondoskodjon, ne hagyja őrizetlenül,
táskáját, ruháját, iratait, kulcsait – amennyiben ilyen rendelkezésre áll – a megőrzőben helyezze el,
a gépjármű utasterében se hagyjon értéket!

https://www.facebook.com/bmrfk/videos/1400298273816302
A gépjármű védelme érdekében, minden esetben:





húzza fel az ablakokat,
kapcsolja be a riasztót (akkor is, ha csak pár percre száll ki!),
használjon mechanikai védelmet (kormány-, pedál-, váltózár) is,
ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött parkolókat.
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