BIZTONSÁGBAN UTAZÁS
KÖZBEN!
A nyári szabadság alatti utazások során magunk és családtagjaink biztonsága
mellett mobileszközeink biztonságára és a biztonságos internethasználatra is
figyelmet kell fordítani. Gondoskodni kell a mobileszközök (notebook, tablet,
okostelefon) fizikai biztonságáról a lopás vagy elvesztés megelőzése
érdekékében, illetve a rajtuk tárolt adatok védelméről, az illetéktelen
hozzáférés megakadályozásáról egy mégis bekövetkezett lopás vagy elvesztés
esetére.
A munkahelyi vagy otthoni internetelérés – megfelelő
beállítások esetén – biztonságosnak tekinthető, ez azonban
nem mondható el az utazás során leggyakrabban használt
ingyenes WIFI-hozzáférésekről vagy a nyilvános
számítógépekről.
Felkészülés az utazásra:
Az indulás előtti teendők során a biztosítás megkötése mellett a
mobileszközeinket is fel kell készíteni az utazásra.
Mentsük le és törüljük az eszközökről azokat a fájlokat, információkat,
amikre az utazás során nem lesz szükségünk! Így az eszköz elvesztése,
ellopása esetén más nem férhet hozzájuk, számunkra azonban továbbra is
elérhetőek maradnak.
Védjük az eszközöket megfelelő jelszóval vagy képernyőzárral.
Lehetőség szerint állítsunk be teljes tárhelytitkosítást.
Frissítsük a készülékeinken a programokat,
alkalmazásokat, köztük a vírusvédelmi szoftverünket.
Készítsünk biztonsági mentést minden olyan
eszközről, amit magunkkal viszünk az utazásra.
Kapcsoljuk be a helymeghatározást az eszközön.
Mobileszközök biztonsága:
Csomagoláskor a laptopot és a tabletet ne
tegyük külső, könnyen elérhető rekeszbe!
Repülőn lehetőség szerint a kézipoggyászban
vigyük magunkkal a mobileszközeinket!
Repülőn, vonaton vagy buszon utazva
figyeljünk az eszközeinkre, különösen az
átszállásoknál!

Lehetőleg ne használjuk a laptopot nyilvános helyeken! Kerüljük el, hogy
felhívjuk a tolvajok figyelmét!
Ne hagyjuk az eszközöket látható helyen, például gépkocsi utasterében!
Szállodában javasolt a szobában található széfben tárolni az értékeket, így a
szobában hagyott mobileszközöket is!
Ne hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont az étkezésekkor az asztalon!
A strandon se hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont! Használjuk az
értékmegőrzőt!
Ingyenes wifi használat:
Az
ingyenes
WIFI
a
szállodákban,
repülőtereken,
éttermekben
nyújt
internetelérést. Nem tudjuk azonban, hogy ki
üzemelteti, és ki kapcsolódik hozzá, így azt
sem, hogy az ingyenes WIFI-hálózaton
keresztül küldött és fogadott adatokat (például
felhasználónevek és jelszavak) ki láthatja még.
A WIFI-hotspot és az eszközünk közötti
kapcsolat nem titkosított, így akár az is lehallgatható.
Ingyenes WIFI esetén használjunk titkosított adatátvitelt.
Ha böngésző címsorában egy lakat és a https:// szöveg jelenik meg a honlap
címe előtt, akkor a honlappal való kapcsolat titkosított és biztonságos.
Ha lehetőségünk van, használjunk Virtuális Magánhálózatot (VPN-t)! Ennek
segítségével a WIFI-n keresztül küldött és fogadott minden információ
titkosítva lesz. VPN-t létrehozhatunk akár az otthoni routerünk segítségével
is.
Kerüljük a pénzügyek intézését az ingyenes WIFI hálózatokon. Ha utazás
közben szükséges ilyen ügyek intézése, használjunk inkább mobilinternetszolgáltatást.
Nyilvános számítógépek:
A nyilvános számítógépek esetében nem lehet tudni, hogy nem fertőzött-e,
vagy nem gyűjt-e adatokat.
Csak és kizárólag publikus információk böngészésére használjuk: időjárás,
menetrend, térkép, látnivalók keresése. Soha ne lépjünk be róla
levelezésünkbe, közösségi fiókunkba vagy banki oldalunkra.
Forrás: http://www.police.hu/sites/default/files/biztons%C3%A1gban_utaz%C3%A1s_k%C3%B6zben.pdf
Képek: internet

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új
szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán,
telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
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Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: drogprevencio.gyulark@bekes.police.hu
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Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: drogprevencio.szarvasrk@bekes.police.hu
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Győri Judit r. főtörzsőrmester
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Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

