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Jeles napok:
február második keddje:
SAFER INTERNET DAY
Február 22. a bűncselekmények
áldozatainak világnapja
Safer Internet Day 2022. 02. 08.
A Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day (SID) – célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül több mint 170 országban ugyanazon a napon
hívja fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremt és buzdítja a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, iskolában, barátokkal is tudnak használni.
Az internethasználat és -biztonság új, 21. századi tendenciái komoly fejtörést okoznak a szülőknek és a pedagógusoknak, hiszen a hagyományos, jól bevált szabályozási módszerek már nem
minden esetben tűnnek életszerűnek. Ezek a tapasztalatok egyre jobban beárnyékolják az internet egyébként igen pozitív és hasznos oldalát.
Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját,
ez a nap azóta is számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja. A
rendőrség bűnmegelőzési szakemberei minden év februárjában kiemelt figyelmet fordítanak
arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét az áldozatsegítő szolgálatok munkájára
Februárban útnak indítjuk a megyei nyugdíjas klubokat megcélzó online játékunkat, ennek keretében 4 hónapon keresztül küldünk ki számukra online feladatlapokat. A legjobb eredményt
elérő klubok a tavalyi évhez hasonlóan részt vehetnek a 2022. őszén megtartásra kerülő „nagy
játékunkon”.
2022. januártól változtak az állattartás szabályai, többek között a megkötésre vonatkozó rendelkezések, erről is olvashatnak hírlevelünkben.
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!
Legyünk nagyon óvatosak, ha bank nevében telefonál valaki még akkor is, ha a
bank telefonszámáról kapjuk a hívást!
A beszélgetés elején kérdezzük meg, hogy kit keres, és ha nem tudja a pontos
nevünket, akkor szakítsuk meg a hívást!

Semmilyen programot ne telepítsünk, még a bank nevében telefonáló személy kérészére sem!
Ne nyissunk új bankszámlát telefonos „ügyintéző” kérésére!
Ne osszunk meg senkivel telefonon,
személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat és a bankszámla
adatokat is!
Banki ügyintézés legbiztonságosabb formája a személyes ügyintézés!

Február 22. A bűncselekmények áldozatainak világnapja
A bűncselekmény áldozata a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. Az állampolgárok nagyobb része a figyelemfelhívások ellenére sem gondolja, hogy áldozattá válhat.
Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényt. Alapvető elvárás, hogy az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi- és adatvédelmi
jogai maradéktalanul érvényesülnek a feljelentés megtételétől, egészen az eljárás befejezéséig.
Kiemelkedően fontos, hogy az igénybe vehető állami áldozatsegítés lehetőségei és elérhetőségei tekintetében megfelelő részletességű szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapjanak.

Ha valaki közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek és anyagi nehézségek is felléphetnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen helyzetek megoldására ajánl segítséget.
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára térítésmentesen;
· felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről
· érzelmi támogatást nyújt;
· elősegíti érdekeik érvényesítését;
· jogi segítséget nyújt
· az elkövetéstől számított 8 napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat krízishelyzet fennállása esetén.
A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre szabott felvilágosítást nyújt alapvető jogaikról
és az őket megillető ellátásokról. Szükség esetén más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében és támogatások igénylésében is közreműködik, illetve segít felvenni a kapcsolatot olyan más szervekkel, önkormányzattal, akiktől további segítség kérhető vagy ahol a bűncselekmény miatt ügyintézés szükséges.
MIRE SZOLGÁL AZ AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY?
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az alapvető
életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. Ez
a segítség azonban nem kártérítés; célja nemellopott pénz vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása. A pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat a kialakult krízishelyzet orvoslásához tud egyedi mérlegelés alapján hozzájárulni.
A szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást adnak arról, hogy milyen
iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatásainak igénybevételéhez. Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, ebben is segíteni tudnak, a további ügyintézéshez ugyanis egyes esetekben szükséges lehet a büntetőeljárás elindulásának igazolása (a megtett feljelentés másolatával, ítélettel, rendőrségi igazolással). Az igazolást a rendőrség kérésre köteles
azonnal, de legkésőbb egy napon belül kiállítani – ehhez minden áldozatnak joga van.
Az áldozatsegítő vonal a vezetékes és mobil hálózatról is ingyenesen hívható:

06 80 225 225

Bűnmegelőzési tanácsok gépjármű feltörések ellen
Nagyot téved az a tulajdonos aki úgy gondolja, hogy ha az első ülés mögé teszi, vagy letakarja értékeit, akkor azok már biztonságban vannak, mert a tolvajok általában először
ezeket a helyeket nézik meg.










Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése
után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon
túl jelentős anyagi kárt is jelent.
Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsa a személygépkocsiban! Ezek
megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget.
Ha a vásárlást követően az árucikkeket az autójában csak látható helyre tudta bepakolni, ne hagyja azt őrizetlenül!
Mindig zárja be az autóját, még akkor is, ha csak rövid időre megy el! A gépjármű
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges.
Mindig ellenőrizze, az ajtók zárt állapotát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a
központi zár nem jól funkcionál.
Használjon gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követően helyezze élesített állapotba azt.

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése
érdekében, ne nyúljon semmihez és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon!

AZ ÁLLATTARTÁS NÉHÁNY ALAPVETŐ SZABÁLYA
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
A kedvtelésből tartott állatok (pl. kutya, macska, tenger i malac, madar ak, hüllők stb..) tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. Kormányrendelet.
Jelen kiadvány nem tartalmazza az összes előírást, csak a legalapvetőbb szabályokat, hangsúlyosan a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan.
Az állattartó KÖTELES a JÓ GAZDA GONDOSSÁGÁVAL eljárni, ha állatot tart! Az állat nem erőszakkal kerül az ember
mellé! Ha elvállaltuk a tartását, akkor kötelesek vagyunk megfelelő körülményeket biztosítani.
JÓ GAZDA: az állat fajár a, fajtájár a, nemér e, kor ár a, fizikai és élettani sajátosságainak megfelelő életkör ülményeket
(elhelyezés, élelmezés, velük való megfelelő foglalkozás) biztosítani. Ha beteg, orvoshoz vinni!
AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELESSÉGEI A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:
KÖTELES az általa tar tott állatokkal kíméletesen bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést okozni nem
szabad!
KÖTELES a szabadban tartott állatok számára olyan helyet biztosítani, amely az időjárás viszontagságai ellen védelmet nyújt.
(pl.kutyáknak, macskáknak megfelelő bebújó, ól, patás állatoknak beálló, akol)
KÖTELES az állat tar tási helyét oly módon kialakítani, hogy ott az állat ne okozhasson sér ülést magának!
KÖTELES NAPONTA LEGALÁBB EGYSZER ellenőr izni az állat tartási helyét
KÖTELES A KUTYÁT 4 HÓNAPOS KORÁIG ellátni egyedi azonosításra alkalmas transzponderrel (microchip) A chipen regisztrált adatokat kötelező 8 napon belül módosítani, amennyiben az állat esetében tulajdonosváltás történik, vagy az
állat elpusztul.
KÖTELES A KUTYÁT 4 HÓNAPOS KORÁIG AZ ELSŐ VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSSAL ELLÁTNI,
majd az első oltást 6 hónapon belül, ezt követően pedig évente egyszer ismételni!
KÖTELES A KÖZTERÜLETRŐL ELTÁVOLÍTANI AZ ÁLLAT ÜRÜLÉKÉT
KÖTELES megakadályozni, hogy az általa tar tott állat a tar tási helyér ől megszökhessen
KÖTELES az állatban félelmet keltő, fény, vagy hanghatással jár ó jelenségek esetén (pl. tűzijáték) gondoskodni az
állat szökésének megakadályozásáról, az állat megnyugtatásáról.
A nem kívánt szaporulat, valamint (különösen macskák esetében) több súlyos, fer tőző betegség elker ülése ér dekében
ajánlott az állatok ivartalanítása.

A szaporítók célja minden esetben a gyors haszonszerzés, sok állat kis helyen, minél több alom legyen! A ná-

luk lévő állatok körülményei általában nem megfelelők, nem is törekednek az elvárt körülmények megteremtésére, az esetleges genetikai hibák kiküszöbölésére.
KÖTELES a kutyát belter ület közter ületén, (a kutyafuttatók ter ületét kivéve) er dőben, ter mészetvédelmi ter ületen és
vadászterületen pórázon tartani! Ebet csak olyan személy vezethet, aki annak féken tartására, kezelésére képes.
KÖTELES csopor tosan tar tott ebek esetén egyedenként legalább 6 nm akadálytalanul használható ter ületet biztosítani!
KÖTELES szájkosar at használni kutyáján tömegközlekedési eszközön - kivéve a mozgáskorlátozottat segítő, és a vakvezető kutya -, illetve, ha veszélyessé minősített ebet visz valaki közterületre
KÖTELES eb, macska és gör ény kölyköket 8 hetes kor ukig az anyjuk mellett tar tani.

Tilos ebet, patás állatot kikötve tartani!

Ebet csak indokkal (az indok idejéig) szabad megkötve tartani pl. közlekedésbiztonság, az állaton végzett egészségügyi elllátás, állatról emberről terjedő fertőzés, vagy
az állat veszélyes viselkedése miatt csak fenti indokok idejére!
TILOS
kistestű ebet (<20kg) 10 nm-nél kisebb
közepes testű ebet (20-40 kg közötti) 15 nm –nél
nagytestű ebet (>40 kg) 20nm-nél kisebb területen tartósan tartani!

TEHÁT: ÁLLANDÓ LÁNC TILOS, DE MÉG A KENNELBŐL IS RENDSZERESEN KI KELL
ENGEDNI A KUTYÁT!
Az időszakos lánc hosszának előírása: kistestű eb: minimum. 4 méter, közepes eb: minimum 6 méter,
nagy testű eb: minimum 8 méter, de inkább futólánc, ha más módon nem lehet megoldani a szökés megakadályozását.

Futólánc alkalmazásánál a feszített és a futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 méternél, a futó rész nem lehet
kevesebb 3 méternél.

Aki csak megkötve tud állatot tartani, az inkább ne tartson!
TILOS
az állatot kínozni, neki elkerülhető fájdalmat, szenvedést, vagy sérülést okozni, emberre, vagy állatra uszítani, kényszertakarmányozásra fogni (kivéve egészségügyi megfontolásból), teljesítőképességét meghaladó teljesítményre kényszeríteni, természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni, valamint szexuális célra felhasználni!!! (zoofília)
TILOS
Gerinces állatot kör alapú kalitkában, vagy gömb akváriumban tartani! Rágcsálókat ( tengerimalac, hörcsög, degu,
patkány), valamint hüllőket ( gyíkok, kígyók) 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.
Az állatkínzás és a Tiltott állatviadal szervezése Magyarországon bűncselekmény, a büntetőjog letöltendő szabadságvesztéssel fenyeget.
AZ ÁLLATOK VÉDELME KÖZÖS ÜGY!
BÁRKI JELEZHETI, HA NEM MEGFELELŐEN TARTOTT ÁLLATOT LÁT A KÖRNYEZETÉBEN!
Aki a felsorolt (vagy a fel nem sorolt, de előírt) szabályokat megsérti, ezzel nem megfelelő tartási körülményeket biztosít az
állatnak, az ellen hatósági eljárást indít az állatvédelmi hatóság.
A hatóság különböző szankciókat alkalmazhat így pl.
figyelmeztetés,
bírság,
elkobzás
állattartástól eltiltás
Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, az illetékes Rendőrkapitányság jár el az ügyben.
2022 január 1-től módosították a Büntető törvénykönyvet. Ennek értelmében:
állatkínzásnak minősül a méreg kihelyezése
az állatviadal szervezőin túl a résztvevőket is büntetik
szigorodnak az állatkínzás miatti szabályok
büntetik a szaporítókat is
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