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ELBÍR HÍRLEVÉL 
 

 
                                                                                                                                                                                                       Forrás: internet  
 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. július 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 – a forrás megjelölésével! –, bátran 

felhasználhatja 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. 

https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési_és_Balesetmegelőzési_Portál
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BIZTONSÁGBAN UTAZÁS KÖZBEN 
 

A rendőrség 15 tanácsa a nyugodt nyaralás és a biztonságos 

utazás érdekében. 
 

 

 

 

A rendőrségi nyári bűnmegelőzési kampánya a mobileszközökön tárolt adatok védelmére, az 

ingyenes WIFI-hozzáférések és a nyilvános számítógépek veszélyeire hívja fel a nyaralók 

figyelmét. 

A nyári szabadság alatti utazások során magunk és családtagjaink biztonsága mellett 

mobileszközeink biztonságára és a biztonságos internethasználatra is fontos fokozottan 

figyelni. 

A következő tanácsok betartásával Ön is tehet azért, hogy nyugodtabb és gondtalanabb legyen 

a nyaralása: 
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1. Mentse le és törölje az eszközeiről azokat a fájlokat és információkat, amelyekre az utazás 

során nem lesz szüksége! 

2. Védje eszközeit megfelelő jelszóval vagy képernyőzárral! 

3. Frissítse a programokat, alkalmazásokat, köztük vírusvédelmi szoftvert! 

4. Készítsen biztonsági mentést minden olyan eszközről, amelyet magukkal visznek az 

utazásra! 

 

 
 

5. Repülés közben tartsa a kézipoggyászában, ne a feladott bőröndben! 

6. Ha nem repülővel utazik, a laptopot, tabletet akkor se a táskája külső, könnyen elérhető 

rekeszébe tegye! 

7. Repülőn, vonaton vagy buszon utazva figyeljen az eszközeire, különösen átszálláskor! 

8. Ne hagyja értékes eszközeit látható helyen, például az autó utasterében! 

9. Strandon se hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőt! 

10. Használatkor kerülje el, hogy felhívja a tolvajok figyelmét! 

 

 
11. Ingyenes WIFI esetén használjon titkosított adatátvitelt! 

12. Lehetőség szerint használjon VPN-t (virtuális magánhálózatot)! Ennek segítségével 

minden küldött és fogadott információ titkosítva lesz. 

13. Ezen a hálózaton kerülje a pénzügyei intézését! 

 

 

 

 
 

14. Csak és kizárólag publikus információk böngészésére használjuk: időjárás, menetrend, 

térkép és látnivalók keresése. 

15. Soha ne lépjünk be róla levelezésünkbe, közösségi fiókunkba vagy banki oldalunkra! 
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A nyár beköszöntével ismét nagyon sokan keresnek felüdülést a vizek mellett, ami nagyszerű 

kikapcsolódás, de veszélyes is. Nem lehet elégszer 

felhívni a figyelmet a vizek veszélyeire. 

Magyarországon a szabadvizek nem átláthatók, 

ezért nagy veszélyt jelentenek a víz felszíne alatt 

lévő cölöpök, fák, kövek. Ismeretlen területen 

érdemes a fürdés előtt kikérni a helyismerettel 

rendelkezők véleményét.  

Nagyon fontos szabály: szabadvizek mentén a 

legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő 

fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek jelölik ki, 

hisz itt vannak meg a feltételek a gyors mentéshez. 

Forrás:internet 
 

 

 

 

TILOS FÜRDENI: 

- egészségre ártalmas vizekben, 

- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, 

- viharban, 

- ahol azt tiltó tábla jelzi. 

TERMÉSZETES VÍZEKBENBEN FÜRÖDNI A 

KIJELÖLT FÜRDŐHELYEN, 

ILLETŐLEG OTT LEHET, AHOL A FÜRDÉS 

NEM ESIK TILTÓ RENDELKEZÉS 

HATÁLYA ALÁ! 

 
Forrás:internet 
 

 

 

NÉHÁNY JÓ TANÁCS: 

- Ne fürödjön teli gyomorral!  

- Ügyeljen a víz hőmérsékletére!  

- Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!- Hűtse le magát előtte!  

- Soha ne ússzon egyedül! 

- Ne ússzon hosszabb távot hajókíséret nélkül! 

- Figyelje a strand területét jelző bójákat! 

- Figyeljen a viharjelzésre!  

- Ne fürödjön alkoholos állapotban!  

- Ne fürödjön betegen vagy gyógyszeres kezelés 

hatása alatt! 

- Ha nem tud úszni, ne használjon 

gumimatracot! 

- Azonnal menjen ki a vízből, ha fázik!  

- Törülközzön szárazra! 

- Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe! 
                                                                                                                               Forrás: balatontipp.hu 
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CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI ESZKÖZ HASZNÁLATA: 

 

- Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó 

személy vezethet. 

- Vízibiciklivel maradjon partközelben, és figyelje a 

viharjelzést! 

- Vízi járművet ittas állapotban vezetni TILOS! 

- Menetben lévő csónakban állva utazni TILOS! 

 

Forrás:veol.hu 
 

Annak érdekében, hogy a nyári szünetben jól érezzék magukat, ill. hogy nyaralásuk 

gondtalanul teljen, kérjük szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a szabad vizeken való 

tartózkodás alapvető szabályait! 

 

 

Aktuális információkért, hasznos tanácsokért kövessenek minket 

a Facebookon: 

 
https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési-és Balesetmegelőzési-

Portál-649950255465048/ 

 

 

 

Gondtalan nyaralást, pihentető kikapcsolódást 

kívánunk! 

 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési-és


ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

08000/224-31/2020.ált. 



 
     Szabó Csaba r. őrgy
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