GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. február havi bűnmegelőzési
hírlevélét 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.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli, bátran felhasználhatja – a forrás
megjelölésével! – a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve időszerűen megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.
További hírekért és tájékoztatásakért kérjük, látogassa meg Facebook oldalunkat:
GYMS MRFK Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Portál

Cím: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, BM: 21/15-69
E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu
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BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA 2022.
A SAFER INTERNET DAY-t azaz a Biztonságos Internet Napját világszerte minden évben
február második keddjén rendezik meg. A program célja, hogy ugyanazon a napon hívja fel a
figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a
gyerekeket, felnőtteket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban,
iskolában, barátokkal is tudnak használni.

A rendőrség tanácsai a biztonságos internetezés érdekében:


Senkinek ne adja meg felhasználói nevét és jelszavát!



Ha más által is használt számítógépen internetezett, nem elegendő a böngésző
bezárása, minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezésből!



Profilja ne legyen nyilvános, személyes adatait, a megosztott tartalmakat idegenek ne
láthassák!

 Adathalász e-mail felismerése érdekében: ellenőrizze a feladó e-mail címét!
Adathalász levél esetén ez általában nem fog megegyezni az eredeti szolgáltatóéval,
viszont sokszor ahhoz hasonló.


Legyen mindig körültekintő! A pénzügyi szolgáltatók sohasem kérik ügyfeleiktől emailben a banki adatokat és a hozzá tartozó jelszavakat.
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya N E T e d (d)
címmel rajzpályázatot hirdetett a BIZTONSÁGOS INTERNET NAP alkalmából.
A pályázatra olyan rajzművek beérkezését vártuk, amelyek ráirányítják a figyelmet a
biztonságos internetezés fontosságára.
Három kategóriában lehetett pályázatot benyújtani:
I. kategória 3-4. osztályos tanulók
II. kategória 5-6. osztályos tanulók
III. kategória 7-8. osztályos tanulók
A pályázatra összesen 47 pályamű érkezett be megyénk általános iskoláiból. A korosztályok
legjobbjait szakmai zsűri választotta ki, a nyertes tanulók ajándékutalvány elismerésben
részesültek.
Fentieken túl főkapitányságunk valamennyi pályázó gyermek részvételét oklevéllel és
bűnmegelőzési csomaggal köszöni meg.
Nyertesek:
I. korcsoport:
nyertes pályamű: Janó Kiara, Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Tét
különdíjban részesült: Orsós Lilien, Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Győr
II. korcsoport:
nyertes pályamű: Szabó Lia Noémi, Bőnyi Szent István Király Általános Iskola, Bőny
különdíjban részesült: Haselberger Tibor, Győri Szakképzési Centrum, Bolyai János
Általános Iskola, Mosonmagyaróvár
III. korcsoport:
nyertes pályamű: Kassai Júlia, Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Tét
különdíjban részesült: Kéri Eszter, Gyárvárosi Általános Iskola, Győr
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ZAKLATNAK! – Mit tegyek?
Könnyen tönkre teheti mindennapjainkat, ha folyamatosan nemkívánt üzeneteket kapunk volt
partnerünktől.
Zaklatást az követ el, aki mást rendszeresen
azért háborgat, hogy beleavatkozzon a
magánéletébe vagy megfélemlítse.
Ez történhet akár éjjel-nappal kapott rendszeres,
névtelen telefonhívásokkal, de akár az
üzenetrögzítőn hagyott, vagy e-mail-ben,
Messengeren, SMS-ben küldött sértő, szidalmazó
üzenetekkel is. Az is zaklat, aki a sértett
háborgatása céljából rendszeresen megjelenik
lakásán, vagy munkahelyén, vagy nyilvános
helyeken követi.

Fotó: illusztráció

A zaklatás magánindítványra büntetendő bűncselekmény, ez azt jelenti, hogy a sértett
döntheti el, hogy kíván-e az ügyében hatósági eljárást kezdeményezni.
A rendőrség minden tőle telhetőt megtesz, azonban a büntetőeljárás nem feltétlenül
eredményezi a zaklató magatartás megszűnését. Amit mindenekelőtt érdemes megtennünk,
hogy a zaklatónak egyértelműen a tudomására hozzuk, hogy nem kívánunk vele további
kapcsolatban állni. Abban az esetben, ha nem tudunk vele hatékonyan kommunikálni,
érdemes egy közös barátot bevonni, aki objektíven, indulat- és érzelemmentesen tud vele az
érdekünkben beszélni. Fontos, hogy ne válaszoljunk a nemkívánt üzenetekre, mert az csak
olaj a tűzre. Ha továbbra is érkeznek, az ilyen üzenetek tiltsuk le az összes alkalmazásban.
Sokszor az is segít a kellemetlen helyzet
megoldásában, ha arról tájékoztatjuk a zaklatót,
hogy kénytelenek leszünk a rendőrséghez fordulni,
amennyiben nem hagyja abba. Ha ez sem használ,
tegyük meg feljelentésünket. A nyomozás
elrendeléséhez mellékelni kell a bizonyítékokat
is, ezért azokat érdemes összegyűjteni. Ez
megtehető az üzenetek, e-mailek elmentésével,
valamint a személyes zaklatást tanúsító személyek
nevének és címének rögzítésével.
Fotó: illusztráció

Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűncselekmény áldozatává vált,
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
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