
 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

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 

 
  

ELBÍR HÍRLEVÉL 

 

 
                                                                                                                                                                                                       Forrás: internet  
 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. augusztus 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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Tolvaj nem napozni jár a strandra! 

 

A nyári időszakban szívesen látogatjuk a strandokat, a nagyobb tömegeket vonzó szabadtéri 

rendezvényeket, szórakozóhelyeket. A kikapcsolódási lehetőségek számtalan előnyük mellett 

némi kockázatot is tartogatnak, főként, ha értékeink biztonságáról megfeledkezünk. A 

jogsértő cselekmények elkövetői azokon a 

helyszíneken fordulnak meg leginkább, ahol 

őrizetlen vagyontárgyakat és 

figyelmetlenséget észlelnek. Strandoláskor a 

vízparton törölközővel letakart pénztárcák, a 

szórakozóhelyek fogasain vagy a szék 

támláján magára hagyott válltáskák 

eltulajdonítása nem jelent túl nagy 

erőfeszítés a tolvajoknak, akik legtöbbször 

gyorsan és észrevétlenül cselekednek.  
Forrás: internet 

Az alkalmi lopásokra „szakosodott” elkövetők előre kiszúrják azokat az egyéneket vagy 

közösségeket, akik az értékeik védelmével egy cseppet sem törődve elmulasztják az alapvető 

óvintézkedéseket. A jelentős kárt és nem kis bosszúságot okozó alkalmi lopás megelőzése 

nem komplikált. A rendőrségnek nincs könnyű helyzete a hasonló esetekben indított 

nyomozás során. Az esetek felderítését megnehezíti, hogy a sértettek sokszor csak a 

strandolás végeztével észlelik a cselekményt, az elkövetőről legritkább esetben van 

információjuk. Egy-egy napon bár rengetegen 

megfordulnak egy strandon, nehéz szemtanúkat 

találni. A lopás ténye nem minden esetben kerül 

a rendőrség látókörébe, mert akit megloptak, 

gyakran szégyelli a saját figyelmetlenségét.  

Azonnali rendőri intézkedést igénylő esetben 

hívja a 112-es segélyhívó számot! Amennyiben 

bűncselekmény sértettjévé válik, kérjük minél 

előbb tegyen erről bejelentést a legközelebbi 

rendőrkapitányságon.                                                                                                   Forrás: internet 

Egyéb bűncselekménnyel kapcsolatos információ esetén neve és adatai bemondása nélkül is 

tehet bejelentést a TELEFONTANÚ ingyenesen hívható számán: 06-80/555-111 

Vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét. Hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 

06-80/225-225 telefonszámát! 

 

A legjobb védekezés a megelőzés!   

 

 A vízpartra, strandra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, mint amit előre 

láthatólag el is kíván költeni!  

 

 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon, és személyes iratai közül is csak a 

legszükségesebbet vigye magával! 

 

 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében 

használja a strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a 

társaságból valaki a parton, aki felügyeli a csomagokat, értéktárgyakat.  

 

 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az utastérben 

hagyott tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét.  

 

 Gépkocsija ablakait mindig húzza fel, még résnyire se hagyja leeresztett állapotban! 
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 Ha közlekedési eszközként a kerékpárra esett választása, olyan strandot válasszon, 

hol lehetősége van azt a kapun belül tárolni! Részesítse előnyben az őrzött tárolókat. 

 

 Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket! A 

nyílászárókat ne hagyja nyitva, még bukó állapotban sem. A lakás, ház legmagasabb 

szintű védelmét a riasztóberendezések biztosítják.  

 

 Távollétére, nyaralására utaló bejegyzéseket, fotókat ne töltsön fel a közösségi 

oldalakra! 

 

 Ha az Ön, vagy más tulajdonát képező vagyontárgyak közelében idegent lát, ne 

elégedjen meg azzal, hogy rendre utasítja, kérjen segítséget az ott dolgozó 

alkalmazottaktól, illetőleg hívja a Rendőrséget! Sajnálatos tény, hogy a 

bűncselekmények elkövetésében sokszor a környezet közömbössége is szerepet 

játszik. 
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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
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