2021. február 10.
Biztonságos internet napja
Az Európai Unió a virtuális tér biztonságának növelése érdekében megalkotta a Biztonságos Internet
Programot, amelynek keretén belül a szakemberek világszerte ugyanazon a napon hívják fel a
figyelmet az internet veszélyeire. Az év második hónap második hetének második napján tartjuk a
biztonságos internet napját.
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy igazán biztonságos legyen az internet és az online világban
se váljon áldozattá!
-

-

Jelszava legyen mindig erős!
Csak olyan fényképet vagy videót, információt tegyen fel a világhálóra, amely nem
kompromittáló, illetve nem ad lehetőséget visszaélésre.
Kerülje a kódolatlan Wifi pontokat internetes fizetés vagy hivatalos ügyintézés esetén.
A káros tartalmak kiszűrésére használjon szűrő programot.
Közösségi oldalán utazásáról csak utólag közöljön információkat.
Amennyiben zaklató, rossz szándékú üzenetet kap, először is ne válaszoljon erre az üzenetre
és mentse le a bizonyíthatóság érdekében. Jelentse be a zaklatást a szolgáltatónak, vagy
forduljon a Rendőrséghez!
Bármilyen program letöltése előtt ellenőrizze le annak eredetiségét! Amennyiben az
alkalmazás olyan engedélyeket kér, amelyek a működéséhez szükségtelenek, ne töltse le azt!
Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező, biztonságos oldalon adjon meg!
Keresse a zöld lakatot!
Idegeneknek semmilyen személyes adatot ne adjon meg az interneten!
Legyen körültekintő és a felmerülő veszélyekre hívja fel családtagjai (gyermeke, szülei)
figyelmét is.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/jatekos-fejtoro-a-biztonsagosinternet-nap-alkalmabol-0

Abban az esetben, ha bűncselekmény áldozatává/ károsultjává válik,
haladéktalanul hívja a rendőrséget!
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztály
kommunikacio.baranyamrfk@baranya.police.hu
www.facebook.com/bmrfk.bunmegelozes
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Áldozatok napja 2021.
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a
nap azóta az Áldozatok Napja, melyet 1993 óta Magyarországon is megtartanak.
A 2020-ban megnyílt a Pécsi Áldozatsegítő Központ amely megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy egy
jól szervezett rendszer alakulhasson ki az áldozatvédelem és az áldozatsegítés területén.
Az Áldozatsegítő Központok annak érdekében jöttek létre, hogy az áldozatok magas szakmai
színvonalon, pszichológus által kaphassanak érzelmi segítségnyújtást, és az áldozatok életének
utánkövetése is megvalósulhasson.
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/egyuttmukodesimegallapodast-irtak-ala-0
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http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/eltitkolt-mindennapok
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/figyelem-ismet-probalkoznakaz-unokazos-csalok-baranyaban
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/rend-orzok
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/haromszor-probaltak-megatverni
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