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ELBÍR HÍRLEVÉL 

 

 
  

Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. március 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. A hírlevelet a megyénkben dolgozó bűnmegelőzési munkatársaink által 

megküldött ‒ az adott hónapra vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók 

alapján készítjük el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen történtek, de 

gyakorlatilag bárhol megtörténhettek volna. 

 

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. 

tagállamában –, minden év februárjának második keddjén, ugyanazon a napon rendezik meg. 

E-havi hírlevelünket ennek szellemében készítettük el Önöknek.  
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Tanulságos esetek 

 
 

 Lopás vétségének gyanúja miatt 

eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2019. februári napon 14:00 és 16:00 

óra közötti időben a sértett személygépkocsijából ismeretlen körülmények 

között eltulajdonította a feljelentő iratait, és 1 db mobilkészüléket. A 

bűncselekménnyel okozott kár: kb. 450.000 Ft. 

A járművek tulajdonosai az alábbi jó tanácsok figyelembevételével maguk is 

megelőzhetik, hogy ilyen bűncselekménytípusok áldozataivá váljanak: 

 Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármű okmányait soha ne hagyja 

a gépkocsiban! 

 Mobiltelefont, GPS-t és egyéb értékes műszaki cikket semmilyen körülmények 

között ne hagyjon az utastérben vagy a kesztyűtartóban, még akkor sem, ha 

„csak pár percre ugrik be” valahova. 

 Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, amennyiben gépjárműve 

rendelkezik riasztóval, indításgátlóval, kormánybilinccsel, sebességváltó zárral 

stb., használja azokat! 

 Autórádiójának előlapját, GPS készülékének és telefonjának tartószerkezetét se 

hagyja a gépkocsiban! 

 Kiszállás után mindig ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó 

élességét. 

 Járművét lehetőség szerint kivilágított vagy őrzött parkolóban állítsa le. 

 

Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis gépjárműfeltörés áldozatává 

vált, illetve a környezetében élők körében kér valaki segítséget hasonló bűncselekmény 

miatt, kérjük, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 

zöld számán, illetve a 112 központi segélyhívó számon, valamint személyesen az illetékes 

rendőrkapitányságon. 
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Eljárás indult feljelentés alapján, ismeretlen tettes ellen, aki a sértett tulajdonát képező 

családi házba 2019. február 26-án ismeretlen módszerrel behatolt és kutatást végzett 

1.500.000 Ft készpénzt és  arany ékszereket eltulajdonította. A kutatás nyoma nem volt 

látható.  

 

 

A betörők kedvelt célpontjai a lakások, családi házak, hétvégi házak. Ne feledjék 

azonban, hogy az ilyen bűncselekmények kis odafigyeléssel megelőzhetőek. Értékeink 

védelméről ugyanis önmagunknak kell gondoskodnunk. A rendőrségi tapasztalatok is 

azt mutatják, hogy a legtöbb lakásbetörést a nyílászárók megrongálásával, befeszítésével 

követik el.  

         
 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei 

kérik, hogy fogadják meg tanácsaikat: 

 a Magyar Biztosítók Szövetsége tanúsítványával rendelkező több ponton záródó 

biztonsági ajtókat részesítse előnyben a beépítések alkalmával, 

 bejárati ajtajára szereltessen jó minőségű biztonsági zárakat, láncot, amelyeket 

minden esetben használjon is, 

 a nyílászárókra szereltessen befeszítés gátlót, amely az ajtó, ablak belökését, 

befeszítését akadályozza meg, 

 ha teheti, a mechanikai védelem mellé kérje a vagyonvédelmi cégek elektronikus 

őrzését (riasztó, távfelügyelet) is, 

 ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű, de nem 

mindennap használatos ékszereket, 

 vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, fényképeket. 

 

Ha azt észlelte, hogy betörtek Önhöz, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, 

mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését! Azonnal értesítse a rendőrséget a 112 

ingyenesen hívható segélyhívó számon 
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Fogadják meg tanácsainkat! 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket! 

 
 

Győr, 2019. március 14. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

       Kovács Sándor r. alezredes 

                                                                           osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 
 

 

„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával 

oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A 

szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az 

öngyilkosságot fontolgató hívók számára.” 

 

A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető bárhonnan, vezetékes és 

mobiltelefonról európai rövidített hívószámon – 116-123 – 

díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal Magyarország területéről. 
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