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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. októberi 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 aktuálisan megtörtént 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 
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Az idősek védelméért 

Az Európai Nemzetek Szövetségének közgyűlése 1991-ben 

október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította, a 

kezdeményezéshez hazánk is csatlakozott. Ezen a napon a 

figyelem a hatvan éven felüli korosztály felé fordul és középpontba 

állítja a méltósággal megélt öregkort. 

   

Megyénk rendőrsége ezen időszakban is kiemelt figyelmet fordít az idősek védelmére. A 

bűnmegelőzési szakterület - a propaganda tevékenység fokozása mellett - a megelőzés minden 

lehetséges eszközével igyekszik fellépni az időseket érintő bűncselekmények megelőzése, 

visszaszorítása érdekében. Kollégáink számos nyugdíjas klub, valamint idősek ellátásával, 

gondozásával foglalkozó intézmény felkérésére tartanak előadásokat a vagyon- és 

személyvédelem, illetve az áldozattá válás megelőzésének témakörében. Személyes 

tanácsadással, szituációk és prevenciós kisfilmek bemutatásával, bűnmegelőzési kiadványok 

átadásával hívjuk fel az idősek figyelmét a célcsoportot leginkább érintő bűncselekmények 

elkerülésének lehetőségeire. 

A szépkorúak áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez, azonban nem elegendőek a 

rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, 

törődés és társadalmi összefogás! 

Kérjük, fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait: 

 Ne nyisson ajtót, kaput idegeneknek, ismeretlen személyeknek! Bejárati ajtajára 

szereltessen biztonsági zárakat, láncot, amit minden esetben használjon is! 

 Családi házának, lakásának ajtajait, ablakait gondosan zárja, rövid időre se hagyja nyitva, 

még akkor sem, ha otthon tartózkodik! 

 Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának „megbízásából” kéri 

azt Öntől! 

 Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, tegye inkább bankba vagy a 

takarékba! 

 Szomszédaival kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház/lakás és a környék biztonságára! 

 A házaló árusokat ne engedje be lakásába, és lehetőleg ne vásároljon tőlük semmit! 

 Amennyiben nem a megszokott - látásból már ismert - mérőóra-leolvasó, díjbeszedő, 

postás, rendőr, önkormányzati, szociális, egészségügyi intézményi dolgozó keresi fel, 

akkor minden esetben kérje el az igazolványát és az azon lévő azonosító alapján telefonon 

ellenőrizze a látogató hitelességét! 

 Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegeneknek 

(telefonon sem)! 

 Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, és főleg tömegben szorítsa a karja 

alá! Soha ne tegyen pénztárcát, vagy kézitáskát, autóstáskát a bevásárló kocsiba! 

 Idegenek kérésére ne váltson pénzt! Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne 

menjen egyedül! Sötétedés után kerülje az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket 

 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/szepkoruak-napja
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/szepkoruak-napja
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/szepkoruak-napja
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Mit tegyek  

… ha bűncselekmény áldozatává váltam? 

Hívja a 112-es segélykérő számot! Fontos, hogy az operátornak pontosan adja meg, hol van, 

és hol történt az eset. 

Ha bűncselekményt követtek el Ön ellen, haladéktalanul tegyen feljelentést! Ezt megteheti 

személyesen, bármely hatóság vagy hivatalos személy előtt szóban, illetve személyazonosító 

adatainak és elérhetőségének feltüntetésével bármely hatóságnak vagy hivatalos személynek 

címzett írásbeli (e-mailben, levélben) beadványában. Emellett bűncselekmény észlelésével 

kapcsolatos bejelentését megteheti telefonon, illetve a  „Telefontanú” +36-80/555-111 zöld 

számán. 

Törekedjen arra, hogy a feljelentés tartalmazza a bűncselekmény részletes leírását, lehetséges 

bizonyítékait, a látleletet (ha készült) és a tanúk nevét, elérhetőségét (ha ismeri). 

Sértettként az eljárásban számos jog megilleti Önt. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 

áldozatsegítő szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Áldozatsegítő Vonal éjjel-nappal ingyenesen 

hívható a +36-80/225-225 zöld számon, ahol teljes körű tájékoztatást és segítséget kaphat, így 

például az Áldozatsegítő Szolgálatok regionális elérhetőségéről is felvilágosítják. Ha 

bűncselekmény miatt pénzzavarba kerül, az elkövetéstől számított 5 napon belül azonnali 

pénzügyi segélyért fordulhat az Áldozatsegítő Szolgálathoz. 

Vannak speciális bűncselekmények, amelyeknél különösen nehéz lehet feljelentést tenni az 

esetleges szégyenérzet vagy a megtorlástól való félelem miatt. Ilyenek a szexuális 

bűncselekmények és a hozzátartozók közötti erőszak. Feljelentés esetén a rendőrség tanúként 

fogja kihallgatni. Kollégáinknak a kihallgatás során a lehető legnagyobb kímélettel kell Önnel 

bánniuk. Segítőként ügyvéd is jelen lehet, és kérheti például, hogy a kihallgatást Önnel 

azonos nemű rendőr folytassa. 

Ha még nem múltál el 18 éves, akkor csak a szüleid, vagy ha nem velük élsz, akkor a 

gondozód (pl. nagyszüleid) jelenlétében vagy kihallgatható. Ha viszont a támadó, bántalmazó 

maga a szülő vagy a gondozó, akkor ő a kihallgatásodon nem lehet jelen. Ha félsz a 

támadótól, bántalmazótól, kérheted, hogy az eljárás során az iratokon az adataid ne 

szerepeljenek, azokat csak a hatóságok ismerhessék meg, hogy kapcsolatot tudjanak veled 

tartani. 

 

… ha igazoltat a rendőr? 

Az egyenruhás és civil ruhás rendőr mellett igazoltathatja közterület-felügyelő, fegyveres 

biztonsági őr, személy- és vagyonőr, természetvédelmi őr, vadász, halászati őr, erdész stb. A 

polgárőröknek erre nincs joguk, a jegyellenőr viszont elkérheti az igazolványt. Amennyiben 

azt az utas nem adja át neki, úgy nem igazoltathat, erre kizárólag rendőrt vagy közterület-

felügyelőt kérhet fel. Egyenruhás rendőrnél az egyenruha és az azon lévő azonosító jelvény, 

civil ruhás rendőrnél a fényképes igazolvány és jelvény, a közterület-felügyelőnél a fényképes 

igazolványa és a számmal ellátott jelvénye azonosítja az intézkedő személyt. Ön az 

igazoltatáskor kérheti ezek bemutatását. 

A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából igazoltathatja. Ön érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is 

igazolhatja magát. A rendőr a személyazonosság megállapítása céljából feltartóztathatja, vagy 

ha nem igazolja magát, előállíthatja a rendőrségre. Ha személyazonosságát másképp nem 

lehet megállapítani, ujjnyomatot is vehet, illetve fényképfelvétel készíthető Önről és különös 

ismertetőjegyeiről. 
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… ha közúton ellenőriztek? 

A közúti ellenőrzésnek két célja van. Egyrészt ellenőrzik, hogy képes és alkalmas-e a 

vezetésre, a KRESZ szabályait betartja-e, másrészt, hogy a járműve biztonságos-e. A közúti 

ellenőrzéskor a rendőr megszondáztathatja. Ha valószínű, hogy alkoholt vagy kábítószert 

fogyasztott a vezetés előtt vagy alatt, orvosnál vérminta adására is kötelezheti Önt. Emellett 

jogosítványát, forgalmi engedélyét vagy a járműve rendszámát a helyszínen elveheti. 

A rendőr a forgalomban való részvételt is megtilthatja, ha a jármű vagy az Ön állapota a 

közlekedés biztonságát veszélyezteti. Ennek érdekében a jármű kulcsait elveheti, vagy a 

járművet elszállíttathatja. 
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Napjainkban az állatvédelmi mozgalmak egyre nagyobb szerepet kapnak a társadalomban. A 

jelenleg hatályos szabályozás egészét áthatja a ,,jó gazda gondosságának” vezérelve, amely 

megköveteli az állattartótól, hogy mindenkor figyelembe vegye azt a tényt, hogy az állatok 

érezni, szenvedni, örülni képes élőlények és ennek megfelelő körülmények között tartsa őket. 
 

Az állatvédelem ma már társadalmilag elvárt tevékenység, amely társadalmi és hatósági 

intézkedésekkel és megfelelő tájékoztatás útján valósulhat meg, ezért a Győr-Moson-Sopron 

megyei Rendőr-főkapitányság is a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.  

 

 

 

Ennek érdekében a rendelkezésünkre álló információs csatornák felhasználásával felhívjuk az 

állampolgárok figyelmét a felelős állattartással kapcsolatos helyes magatartás szabályaira, az 

állattartás során elkerülendő hibákra, a veszélyes állatok tartásának veszélyeire, az állatokkal 

kapcsolatosan megvalósuló bűncselekmények megelőzésének lehetséges eszközeire.  


