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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. január 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: 

 

   GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
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„Így védd magad! Jogtudatosan az iskolában” 
Konferencia az iskolai agresszió megelőzéséért 

 

A rendezvény a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szoros 

együttműködésében került lebonyolításra. 

 

A rendőrség és az egyetem közös szervezésében 2023. 

január 12-én 9 órai kezdettel tartották meg Győrben, a 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi karán az „Így védd magad! 

Jogtudatosan az iskolában” elnevezésű konferenciát. 

Az eseményt megnyitotta Prof. Dr. Smuk Péter a 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar dékánja, majd a jelen lévőket 

köszöntötte Nagy Ágnes rendőr ezredes, a Győr-

Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese. 

A kezdeményezés kiemelt célja volt, hogy az oktatás 

felnőtt szereplői – pedagógusok, pedagógiai 

szakpszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek, 

pedagógushallgatók – helyzetjelentést kaphattak az 

iskolai agresszió megközelítéséről, a pszichológia, a 

jog, a büntetőeljárás, valamint a vele kapcsolatos 

panaszok kezelésének tükrében. 

 

A konferencián neves szakemberek előadásait hallgathatták meg a résztvevők: 

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy, adjunktus Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kriminológia Tanszék  

„Bullying – iskolai zaklatások a kibervilág árnyékában.” 

 

Dr. Somogyi Angéla PhD docens, Széchenyi István Egyetem ESK Egészségtudományi 

Tanszék   

„A bullying lelki háttere. Hogyan válik a gyermek zaklatóvá vagy áldozattá. A felismerés 

lehetőségei.” 

 

Reiderné Dr. Bánki Erika docens, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  

„A gyermekvédelem rendszere Magyarországon. A jelzőrendszer felépítése és működése. 

Gyermeki jogok érvényesülése a jelzőrendszer működése során.”  

 

Dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ vezetője  

„Iskolai és szülői bejelentések, a panaszok kezelésének módjai.” 

Az előadások segítik az iskolai agresszió-helyzetek sajátosságainak felismerését, annak 

kezelési módját.  

Az előadások várhatóan segítik az iskolai agresszió-helyzetek sajátosságainak felismerését, 

annak kezelési módját. A konferencián résztvevők részére lehetőség nyílt az előadókhoz 

közvetlen kérdéseket intézni. 
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Meghamísított banki oldalak 

 
Az adathalász banki e-mailekben (phising) található hivatkozások gyakran egy meghamísított 

banki weboldalra vezetnek, ahol a célszemélyt a pénzügyi és személyes adatai megadására 

kérik. Ezek a webhelyek szinte ugyanolyanok, mint a mintának használt valódi (hivatalos, 

céges) honlap. Általában tartalmaznak azonban egy felugró ablakot, amelyik a banki hitelesítő 

adatok megadását kéri. Gyanús lehet továbbá a gyenge minőségű grafika, valamint a 

sürgető hangvételű üzenetek, tartalmak. A valódi bankok nem használnak ilyen ablakokat, 

tartalmakat. 

 

 
Fotó: www.kiberpajzs.hu 

 

 

Mit tegyen, ha adathalász banki e-mailt kapott: 

 

 Soha ne nyissa meg a bank webhelyét e-mailben található hivatkozásra kattintva! 

 Mindig gépelje a hivatkozást vagy használja a „Kedvencek” közé elmentett linket! 

 Használjon olyan böngészőt, amely lehetővé teszi a felugró ablakok blokkolását! 

 Előugró ablakok általában bizalmas adatokat kérnek Önről. Ne kattintson rájuk és ne 

adjon meg személyes adatot az ilyen oldalakon! 

 Amennyiben a bank szeretné felhívni a figyelmet valamilyen fontos dologra, a 

figyelmeztetést az online banki felületen jeleníti meg. 

 

További hasznos információt tudhat meg a főbb csalási formákról, az adathalászat különböző 

változatairól a www.kiberpajzs.hu oldalon 
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A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság várja a rendőri hivatás iránt 

érdeklődőket! 
 Jelentkezési határidő: 2023. január 22. 

 Képzés kezdete: 2023. február 13. 

 

Ha úgy érzed, hogy szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, add be jelentkezésed az alábbi feltételek 

teljesülése mellett: 

 magyar állampolgárság 

 jelentkezési életkor: 18-55 év között 

 cselekvőképesség 

 állandó bejelentett belföldi lakóhely 

 büntetlen előélet és kifogástalan életvitel 

 érettségi 

 egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság 

 
 Bővebb információ:  

 karrier@gyor.police.hu 

+36-20/3300489 
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