GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL
Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. novemberi havi bűnmegelőzési
hírlevelét 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.

A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a
temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt
szeretteikre. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés
nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére.
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-2Amíg Önök emlékeznek, a bűnelkövetők eltulajdoníthatják a síroknál felügyelet nélkül
hagyott táskákat; a lezáratlan kerékpárokat; a temető előtt parkoló autókban látható helyen
hagyott tárgyaikat; a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonaikból pedig az értékeiket.
A zavartalan megemlékezés, a sértetté válás megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg
alábbi tanácsainkat.


Otthonát elhagyva körültekintően zárja be az ablakokat, ajtókat. Kertes házak esetén
igyekezzen megakadályozni a kerti kapu zárásával is, hogy az utcáról illetéktelen
könnyű szerrel tudjon bejutni az udvarra. Tegyen meg mindent az ingatlana biztonsága
érdekében még akkor is, ha rövid időre látogat el otthonról például a temetőbe!



A temetők környékén ebben az időszakban megnövekedett gyalogos- és
gépjárműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön pedig zsúfoltságra lehet
számítani. Fokozottan figyeljen értékeire, azokat tartsa táskája, kabátja belső
zsebében! A táskáját mindig tartsa testközelben, szem előtt! Ékszereit ne viselje
feltűnően!



Idős rokonait, szomszédjait kísérje el a temetőbe, így jobban tudnak vigyázni egymás
biztonságára, értékeire és egymásra is.



A temetőbe látogatás alkalmával ne vigyen magával nagyobb összegű készpénzt,
jelentős értéket! Iratait és lakáskulcsát soha ne tartsa egy helyen, ne tartsa PIN kódját
bankkártyája mellett!



Ha kerékpárral, vagy gépjárművel érkezik, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és
kivilágított parkolót vegyen igénybe! Járművét gondosan zárja be, és győződjön meg
arról, hogy nem hagyott az utastérben látható helyen értéket!



Ha elengedhetetlen, hogy értéket hagyjon a gépjárműben, azt még induláskor tegye a
csomagtartóba, ne a helyszínen, a parkolást követően helyezze oda!



A temetőben a táskáját és egyéb értékeit egyetlen pillanatra se hagyja őrizetlenül!

Amennyiben bűncselekményt követtek el sérelmére, hívja a rendőrséget a 112-es
hívószámon!

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
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