GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. 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:
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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A
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
rajzpályázatot hirdet

BIZTONSÁGOS

INTERNET NAP
ALKALMÁBÓL

N E T e d (d )
címmel

Legyél biztonságban az interneten
pályázat
A Biztonságos Internet Nap célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP)
akciótervének keretein belül több mint 150 országban minden évben ugyanazon a napon hívja
fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a
gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, iskolában,
barátokkal is tudnak használni.
A pályázaton Győr Moson Sopron Megye Általános Iskoláiban tanuló gyerekek vehetnek
részt. A pályázatra olyan rajzművek beérkezését várjuk, amelyek ráirányítják a figyelmet a
biztonságos internetezés fontosságára.
Színes, ötletes alkotásaitokat nagy szeretettel várjuk!
Három kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
I. kategória 3-4. osztályos tanulók
II. kategória 5-6. osztályos tanulók
III. kategória 7-8. osztályos tanulók
A pályázatra egyéni alkotásokat várunk.
Technika:
A gyerekmunkák készülhetnek bármilyen rajzi vagy festészeti technikával: színes és grafit
ceruzával, filctollal, krétával, vízfestékkel, temperával, ezen túl kollázs, montázs vagy vegyes
technikával.
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A pályázatra A4 (21×30 cm) vagy A3 (30×42 cm) méretű alkotás nyújtható be.
Az elkészített műveket kérjük kiállításra készen, azaz PASZPARTUZVA (nagyobb méretű
kartonra applikálva) leadni.
Az alkotások beadási határideje és helye:
2022. február 2. szerda 16:00 óra
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
Szabó Csaba r. őrnagy mb. osztályvezető SK felbontásra!
Győr 9024 Szent Imre út 2-4.
„NETed(d)” pályázat
Pályázati feltételek:
Kérjük, hogy az alkotáshoz minden pályázó adja meg a jól olvashatóan:
- az alkotás előoldalán: teljes nevét,
- a hátoldalán: teljes nevét, iskolája nevét, osztályát, a felkészítő pedagógus nevét, és a szülő
telefonszámát – ahol díjazás esetén értesíteni tudjuk.
Olyan egyéni pályaműveket várunk, amelyek más pályázaton, kiállításon, programban még
nem szerepeltek, publikálásukra még nem került sor.
Nyeremények:
A beérkezett munkákat szakmai zsűri bírálja el. A kategóriák győztesei értékes
nyereményekkel gazdagodnak.
A pályázathoz kötelező mellékletként csatolandó:
-hozzájáruló nyilatkozat
Az alkotók a pályázati kiíráshoz mellékelt hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével hozzájárulnak
az adataik közzétételéhez.
Tudomásul veszik, hogy a pályamunkákat és alkotókról a díjátadón készült felvételeket a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály a médiákban (pl.:
Facebook) térítésmentesen felhasználja.
A pályázattal kapcsolatos kérdés esetén Princzes Adrienn c. r. őrnagy szakmai segítséget
nyújt a 06-96/520-000/12-89 telefonszámon.
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A hideg időben, figyeljünk embertársainkra!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívja
a lakosság figyelmét, hogy a hideg idő miatt a fedél nélkül és a magányosan élő idős
emberek könnyen válhatnak áldozattá.
A téli időjárás és a fagypont alatti hőmérséklet az egyedül élő idős embereket is veszélyezteti.
Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és
polgármesterek - együttműködik.

 Kérjük, a megváltozott időjárásra tekintettel jobban figyeljenek a környezetükben élő
magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre!
 Amennyiben közterületen olyan személyt látnak, aki segítségre szorul, azonnal
értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget!
 Rendkívül fontos, hogy segítsünk minden bajba jutott embertársunknak, hiszen ezzel
életet menthetünk, illetve megelőzhetjük, hogy kiszolgáltatott emberek különféle
bűncselekmények áldozataivá válhassanak.
 Idős, egyedül élő családtagokat, szomszédokat, ismerősöket, gyakrabban látogassák
meg, ellenőrizék, hogy füstöl-e a lakásuk kéménye, van-e elég tüzelőjük.
 A magányosan élő idős vagy bármilyen okból rászoruló embereknek nemcsak az
egészségi állapotuk lehet veszélyben, hanem bűncselekmény áldozataivá is válhatnak.
 Fontos, hogy a magányosan élő idős emberek ne engedjenek be idegeneket, ha
ismeretlen, gyanúsan viselkedő személyeket látnak, értesítsék a rendőrséget
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Adataink védelme érdekében..
A felhasználó név/jelszó páros már nem nyújt elég erős védelmet a FELHASZNÁLÓI
FIÓKOK-nak.

Mi az a kétlépcsős azonosítás és hogyan tudom beállítani?
A kétfaktoros azonosítás egy biztonsági beállítás, amely segít a felhasználói fiók
megóvásában azáltal, hogy a jelszó mellett még egy második védelmi vonal is védi a fiókot,
amelyet egy telefonra letölthető hitelesítő alkalmazás biztosít. A rendszer egy, az alkalmazás
által generált biztonsági kódot is megkövetel a rendszerbe való belépéshez.

A kétlépcsős hitelesítő alkalmazást androidos telefonra a Google Play Áruházból vagy iOS
készülékre az App Store-ból tudjuk letölteni. Ingyenes megoldásként ajánljuk a 2FA
Authenticator alkalmazás használatát.

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
08000/766-1/2022.ált.

