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ELBÍR HÍRLEVÉL 
 

 

 

 
 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. március 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. 

 

 
 



- 2 – 

 

Érkezik a jó idő, egyre többen kerékpároznak. A tavaszi karbantartás 

mellett figyeljünk a biciklink kötelező tartozékaira is! 

 

 

 

 

Kötelező tartozékok: 

1. Első lámpa (fehér vagy borostyánsárga folyamatos vagy villogó fényű, 150 m-ről látható) 

2. Hátsó lámpa (piros folyamatos vagy villogó fényű, 150 m-ről látható) 

3. Két külön működtethető fékberendezés (első-hátsó esős időben is hatásosnak kell lennie) 

4. Első (fehér), hátsó (piros) fényvisszaverő prizma 

5. Hangjelző berendezés, mely nem kell, hogy csengő legyen, de csengő hangjának kell 

    lennie. 

6. Küllőprizma az legalább az első keréken (legalább kettő, amelynek mindkét oldala 

    fényvisszaverős) vagy reflexcsíkos gumiköpeny (ENSZ - EGB 88. sz. előírásnak  

    megfelelő) 7. Láthatósági mellény vagy ruházat (éjszaka és korlátozott látási viszonyok  

    között lakott területen kívül) 

 

Ajánlott tartozékok: 

A) Küllőprizma a hátsó keréken is 

B) Pedálprizma  

C) Visszapillantó tükör 

D) Szélességjelző (prizmával) 

E) Kerékpáros sisak (lakott területen kívül több mint 40 km/h sebesség esetén kötelező 

 

Talán meglepő módon az eltulajdonított kerékpárok több mint a felét nem a nyílt utcán 

tulajdonítják el, hanem pincékből, lépcsőházakból, tárolókból. A kerékpárlopás elleni 

védekezés tehát többlépcsős: meg kell fontolnunk, hogy miként védekezzünk az 

eltulajdonítása ellen szabadtéren, miként a tárolása során.  

 

 Ne hagyja egy pillanatra sem lezáratlanul a kerékpárját! 

 Használjon két minőségi zárat (U-lakat, colstock zár)! 

 Lezárásra kiszemelt tárgy legyen legalább olyan erős, mint maga a lakat! 

 Jól látható, forgalmas helyen, ahol van térfigyelő kamera ott annak látószögében zárja 

le a kerékpárt! 
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 Tárolásra használt helyiséget megfelelő védelemmel lássa el! Ha teheti, a mechanikai 

védelem mellé kérje a vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését (riasztó, 

távfelügyelet) is! 

 Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” programban, ahol a rendőrség adatbázisába 

rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a felderítést! 

https://bikesafe.hu

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bikesafe.hu/
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ELŐZZÜK MEG A BAJT! 
Újra támadnak az „unokázós csalók” 

 

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság ügyeletére, miszerint idős személyeket csalók próbáltak tévedésbe ejteni. A 

hasonló esetek kapcsán a rendőrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet. 

  

Az úgynevezett unokázós csalók telefonon hívnak fel idős embereket, szinte minden esetben 

vezetékes telefonon és jellemzően az esti órákban. Ezeknek a bűnözőknek jellemzően az 

idős –hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes éveikben járó- egyedül élő emberek a 

célpontjaik. 

Előfordul, hogy előzetesen már feltérképezték leendő áldozataik életkörülményeit, 

információik vannak az életkorukról, és arról, hogy valóban egyedül élnek-e. A csalók 

felkészülnek a bűncselekmények elkövetésére, és a sértett bizalmának elnyerése 

érdekében olyan valós információkat is közölhetnek hívásuk során, amelyek valóban a 

hozzátartozóhoz kapcsolódnak. 

 

 
 

Az elkövető a kiszemelt áldozat hozzátartozójának – legtöbbször unokájának – adja ki 

magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. 

 

Azt állítja, hogy az unoka valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett vagy 

tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. 

 

Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka,  akadályoztatására 

hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. 

 

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

érdekében, hogy ne váljanak áldozattá az idősek: 

 Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! 

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

 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. 

 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak 

nekik pénzt! 
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 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. 

 

 
 

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. 

 

Hasznos információkat találhat még:  

 

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

Portál-649950255465048/ 

 

 

Fogadják meg tanácsainkat! 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket! 
 

Győr, 2020. március 5.  

 

      Tisztelettel: 

 

       Kovács Sándor r. alezredes 

        osztályvezető 

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