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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. szeptember 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. 
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Október 1-jén az idősek világnapját ünnepeljük. 

 
Az idősek világnapja, október elseje az idősek tiszteletéről és védelméről szól. Az időskorúak 

az áldozattá válás szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb korcsoport; csalók, trükkös 

tolvajok, betörők, illetve árubemutatókhoz kapcsolódó termékértékesítés miatt válnak 

áldozattá legtöbbször. 

Az időseknek ugyanolyan 

jogaik vannak, mint bárki 

másnak. Sérülékenységük 

miatt azonban speciális 

védelemre van szükségük. A 

rendőrség az áldozatsegítő 

feladatai során az emberi jogok 

messzemenő tiszteletben 

tartásával, a humanitás, az 

esélyegyenlőség, az arányosság 

és a méltányosság elveinek 

maradéktalan érvényesítésével 

látja el feladatát. 
              Forrás:internet 

Az időskorúak védekezési képessége azzal növelhető leginkább, ha az áldozattá válás reális 

kockázata számukra látható válik és egyben az elkerülés, megelőzés eszközeit, módszereit 

megismerhetik. 

A bűncselekményekkel kapcsolatos önvédelmi képesség megismerését segítik elő az 

előadások, a személyes beszélgetések különböző rendezvényeken, fórumokon, illetőleg a 

helyi nyugdíjas klubokban, ezeknek a meghívásoknak a rendőrség örömmel tesz eleget. 

Remélhetőleg ennek és a korosztály aktív prevenciós részvételének köszönhetően a sértetti 

adatok száma az idősek tekintetében évről évre csökken. 

 

Az alábbi ajánlásokkal szeretnénk az áldozattá válás megelőzésére felhívni a figyelmet: 

 Alkalmi munkát ne adjon idegeneknek (pl. favágás, hóseprés, kerti munkák)! 

 Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban 

vagy a kertben tartózkodik! 

 Ne engedjen be házaló árusokat, gáz- vagy áramszolgáltató, segélyszervezet és más 

hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is! 

 Kérje igazolványukat! Tartsa kapun kívül őket! Amennyiben mégis úgy érzi, hogy 

elfogadná ajánlatukat, beszéljen meg velük másik időpontot, míg ellenőrizni tudja 

őket, illetve hozzátartozóit tudja értesíteni! 

 Egyedül ne tárgyaljon pénzügyeket idegennel! Ne vegye elő megtakarított pénzét 

idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartja, és valamilyen trükkel 

eltulajdoníthatják Öntől! 

 Amennyiben rendelkezik mobil- vagy vezetékes telefonnal, éjszakára azt tartsa 

kézközelben, ismerje a rendőrség 112-es ingyenes segélyhívó számát, hogy 

szükség esetén bármikor tudjon segítséget kérni! 

 

                                                                                                                                                                                                                                 
Forrás: internet                                                          
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ÚJ MÓDSZERREL PRÓBÁLKOZNAK AZ 

UNOKÁZÓS CSALÓK GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYÉBEN 

    
Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint idős embereket 

csalók próbáltak tévedésbe ejteni. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a Győr-

Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós szakemberei bűnmegelőzési 

tanácsokat fogalmaztak meg. 

Az úgynevezett unokázós csalók telefonon hívnak fel idős embereket jellemzően az esti 

órákban.  Az elkövető a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, rokonának adja ki magát, vagy 

azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy a hivatkozott hozzátartozó 

valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen 

pénzre van szüksége. 

A módszer újdonsága az, hogy míg a korábbi eseteknél a csalók elküldtek valakit a pénzért, 

esetleg ékszerekért az elkövetők most arról próbálják meggyőzni az idős embereket, hogy 

hozzátartozójuk külföldön került bajba. A probléma megoldása érdekében megkérik a 

tévedésbe ejtett embert, hogy egy ismert pénzküldő hálózaton keresztül utalja át a kért 

összeget egy magadott - általában külföldi - bankszámlaszámra, esetenként felajánlják, 

hogy taxit küldenek lakcímére, ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan a pénzt át tudja 

utalni. 
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság legfontosabb tanácsai annak 

érdekében, hogy ne váljanak áldozattá az idősek: 

 Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! 

 Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik! 

 Keltse fel gyanújukat, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve felajánlják, hogy az utalás 

lebonyolítása érdekében taxit küldenek Önökért! 

 Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel, és 

tájékozódjon! 

 Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget! 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az 

információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. 

 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük 

rendszámát! 

 Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 

segélyhívó számon! 

 A legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a barátok sokat beszélgessenek a veszélyeztetett 

korosztállyal erről a jelenségről, a bűnelkövetésnek ezen formájáról. Készítsék fel idős 

hozzátartozójukat arra, hogyha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, mik a teendők. 

 

 

Aktuális információkért, hasznos tanácsokért kövessenek minket 

a Facebookon: 

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

Portál-649950255465048/ 

 

 

 
Fogadják meg tanácsainkat! 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket! 

 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 
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