GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. január havi bűnmegelőzési
hírlevél külön kiadását 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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-3Bűnmegelőzés - tanácsok a lakásbetörések megelőzése érdekében
Felmérések szerint egy betörő 5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert lát,
ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja meg, hogy lebukjon, inkább odébb
áll. E havi hírlevelünkben a vagyonvédelemhez adunk hasznos tanácsokat.
Külső védelem
A kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik.
Társasházaknál fontos, hogy a lépcsőház ajtaja mindig zárva legyen, és a lakók ne engedjenek
be idegent.
Mozgásérzékelő lámpával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el biztonsági kamerát!
Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetőséget ad elbújni az elkövetőnek. Ne legyen
szem előtt létra és egyéb olyan tárgy, melynek segítségével a felső szinten levő erkélyekhez,
ablakokhoz fel lehet mászni.
A nyílászárók
A családi házak esetében legveszélyeztetettebb helyek a nyílászárók: a bejárati ajtó, de
leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók. Fontos, hogy mindegyik védett legyen. A
társasházakban a bejárati ajtó a támadható pont.
A bejárati ajtó erős (fém vagy kemény fa) anyagból készüljön, több ponton záródjon, vagy
több zárral. A zsanérok erősek legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem és a megfelelő zár
is elengedhetetlen. Ma már korszerű, fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatóak.
A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szilárd anyagból, megfelelő zárral
kell készülnie.
Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg
betörését megelőzhetjük biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk otthonról, ne hagyjuk
bukóra az ablakot, mert a betörők így könnyűszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal
érdemes védeni.
A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek egészen egyszerű, elemmel
működő nyitásérzékelők ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony az
elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles hanggal jelez.
Belső védelem
A korszerű mechanikus védelmet kiegészíti az elektronikus védelem. A riasztó rendszerek
választéka hatalmas, a házilag is szerelhető olcsó rendszerektől kezdve a profi rendszerekig
bármi kapható, az árak is széles skálán mozognak. A legegyszerűbb védelem is jól jöhet, ha a
betörőt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi hanghatással működőek, és /vagy jelezhetnek a
mobiltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek riasztó és vonuló szolgálatához lehetnek
bekötve.
A riasztórendszerek mozgásérzékelővel, nyitásérzékelőkkel, tűz és –füstérzékelőkkel
rendelkezhetnek, attól függően, milyen szintű védelmet szeretne a lakástulajdonos.
Értékeink védelme
Ha készpénzt, ékszert, egyéb értéket tart otthon, érdemes a falhoz vagy nehéz bútorhoz
rögzített széfbe tenni azokat. A betörők leginkább a készpénzt és az ékszereket viszik el,
érdemes tehát ezeket jól elzárni.
A lakóközösség összefogása
VIGYÁZZ, SZEMFÜLES SZOMSZÉDOK!
Ha a lakók összefognak, segítik egymást, figyelik, ha idegen jár a környéken, sokat tehetnek a
bűnmegelőzésért. A betörő leginkább a figyelő szomszédtól tart, azokat a helyeket, ahol ez
működik, a betörők nagy ívben elkerülik.
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Nem adják fel az úgynevezett „unokázós” csalók, s rendre bepróbálkoznak időseknél. A
legelítélhetőbb módon, a feltétel nélküli szeretettel élnek vissza, s próbálják meg kicsalni az
idősek pénzét. Előzzük meg a bajt, legyünk résen!
Ezeknek a bűnözőknek jellemzően az idős – 70-80-90+ – egyedül élő emberek a
célpontjaik, s az is kimondható, hogy főként a hölgyeket próbálják meg átverni. Az is
előfordul, hogy előzetesen már némileg feltérképezték az életkörülményeket, életkorról, s
arról, hogy valóban egyedül élnek-e.
A csalók szinte minden esetben vezetékes telefonon hívják a sértetteket, s szinte mindig az esti
órákban. Először mindig telefonálnak, majd hamarosan személyesen is megjelenik egy illető,
aki átveszi a pénzt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy legalább ketten vannak a csalók, de
már nagyobb bűnbandát is lepleztek le, illetve fogtak el a kollégáink.
S hogy milyen hazugságokkal igyekeznek kicsalni az idősek pénzét? Az ötlettáruk szinte
kimeríthetetlen, de azért vannak már jól bevett sztorijaikat is.
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– Az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre
van szüksége.
– Az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
– A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.
A legfontosabb teendők gyanús hívás esetén:
1. Visszaellenőrzés.
Szakítsuk meg a hívást, és hívjuk fel a „valódi” rokont (unoka, gyermek)
2. Ellenőrző kérdések a hívó felé.
Pl.: Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?
3. Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon higgadt maradni.
4. Értesítse a Rendőrséget a 112-es segélyhívó számon keresztül. Fontos számunkra,
hogy akkor is tegyenek bejelentést, ha nem sikerült az „átverés”.
Illetve további tanácsok, nem csak „unokázós” csalók ellen:
– Ne nyisson ajtót, kaput idegeneknek, ismeretlen személyeknek! Bejárati ajtajára
szereltessen biztonsági zárakat, láncot, amit minden esetben használjon is!
– Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, tegye inkább bankba vagy a
takarékba!
– Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának „megbízásából”
kéri azt Öntől!
– Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit
idegeneknek (telefonon sem)!
Ezeknek a tanácsoknak a betartásával, illetve az idősekkel való folyamatos kapcsolattartással,
beszélgetéssel, az egymásra való odafigyeléssel többnyire megelőzhető, hogy a bűnözők
visszaéljenek a gondoskodó szeretettel.

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr, 2020. január 16.
Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető
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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.

