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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. november 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, bátran felhasználhatja – a forrás 

megjelölésével! – 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 időszerűen megtörtént 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 

 

További hírekért és tájékoztatásakért kérjük, látogassa meg Facebook oldalunkat: 

 

  

GYMS MRFK Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Portál 
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GYERMEKI JOGOK VILÁGNAPJA 

 
1989. november 20-án fogadta el az ENSZ a 

Gyermekjogi Egyezményt, azóta ezt a napot a 

Gyermeki Jogok Világnapjaként tartjuk 

számon. Ehhez az egyezményhez hazánk 30 éve, 

az elsők között csatlakozott.  

 

 
Fotó: Internet: 

 

A gyermekek jogait összefoglaló dokumentum az eddigi legszélesebb körben elfogadott és 

jóváhagyott emberi jogi megállapodás (a világon egyedül az Amerikai Egyesült Államok nem 

illesztette be jogrendjébe) és gyermekek millióinak életét tette jobbá.  

 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének célja:  

 biztosítani az emberi jogokat a gyermekek számára is,  

 figyelembe venni, hogy a gyermekkor – a gyermekek fizikai és szellemi érettségének 

hiányára tekintettel – a különleges védelemre és támogatásra ad jogot, továbbá, 

 gondoskodni a gyermekkor miatti különleges jogi és más eszközökről, garanciákról. 

De miről is szól a Gyermekjogi Egyezmény? Összefoglalva a gyermekek alapvető 

szükségleteiről, igényeiről: tulajdonképpen egy lista arról, hogy mire van szükségük a 

gyermekeknek az egészséges fejlődéshez, személyiségük kibontakozásához, és hogy mitől 

kell őket megvédeni.  

 

Kivétel nélkül minden gyermeknek joga van biztonságos, szerető közegben felnőni: joga 

van a testi és érzelmi biztonságra, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. 

 

A rendőrség fontos szerepet vállal a gyermekek jogainak megvédésében, de sajnos a 

gyermekekkel szembeni visszaélések, gyermekbántalmazások körében a mai napig nagy a 

látencia. Ezért nagyon fontos, ha gyermekbántalmazás tanúi vagyunk, azt nem 

kezelhetjük az adott közösség, a család magánügyeként, vagy a gyereket bántó felnőtt 

rossz módszereként. Nem nézhetünk félre, mint ahogy nem megyünk el egy közlekedési 

baleset mellett sem. Emeljünk szót, védjük meg a gyermeket, kérjünk segítséget! 

 

 

Ha úgy tapasztalja, hogy az ön környezetében egy gyermek veszélynek van kitéve, ne 

maradjon tétlen! 

 

Éljen jelzéssel a lakóhelye szerinti Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy kérjen segítséget az 

alábbi számokon: 

 

Általános segélyhívó: 112  

 

Áldozatsegítő Vonal: 06 80 225 225 

 

Országos Rendőr-főkapitányság Telefontanú: 20 555 111 

 

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat): 06 80 20 55 20 
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AZ ERŐSZAK SOHA NEM MAGÁNÜGY! 

November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 

Ugyan az ENSZ közgyűlése csak 1999 decemberében nyilvánította világnappá, azonban a 

nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta emléknapként tartják 

számon november 25-ét.    

A nők elleni testi/lelki/szexuális erőszak – így a párkapcsolati, családon belüli erőszak is – 

sok embert érintő társadalmi jelenség, amelynek oka az ENSZ szerint a nők és férfiak között 

kialakult történelmi okokra visszavezethető társadalmi egyenlőtlenség, hatalmi különbség. Az 

erőszak nem egy bizonyos magatartásforma által kiváltott hatás (nem kell/lehet kiprovokálni), 

az erőszak elkövetése minden esetben az elkövető döntése.  

 

 
Fotó: Internet: 

 

A kutatások során kiderült, hogy a nők jobban aggódnak egy ismeretlen ember támadásától, 

mint attól, hogy partnerük, vagy ismerősük követ el erőszakot ellenük. A statisztikák azonban 

rávilágítanak arra, hogy a nőket leggyakrabban a párkapcsolaton belül éri erőszak, ezen 

túlmenően is főként általuk többé-kevésbé ismert férfiak támadják meg, biztonságosnak 

gondolt helyeken (otthon, iskolában, munkahelyen, szórakozóhelyen, egyéb közösségi 

terekben). 

A nők elleni erőszak nem magánügy, hanem társadalmi felelősség: a közvélekedéssel 

ellentétben ugyanis nem egy extrém és ritka esemény.  

A jelenség elleni küzdelemben fontos, hogy az erőszak ne maradjon rejtve. A 

leghatékonyabban akkor lehet fellépni a nők elleni erőszakkal szemben, ha nem hallgatunk.  

Az erőszak célpontjai mindig egyedül érzik magukat, általában azt gondolják, hogy helyzetük 

egyedi: csak velük történik erőszak. 
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Amennyiben Ön bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális, gazdasági erőszak) 

áldozata, joga van a segítséghez! 

 

NANE Egyesület ingyenes lelkisegély-vonala bántalmazott nők és segítőik számára: 06 80 

505 101 (hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 18-22 óra között, és szerdán 12-14 óra között, 

chat-segély: szerdán 16-18 óra között).  

 

Patent Egyesület jogsegélyvonala - létfontosságú jogi és pszichológiai információk 

bántalmazó kapcsolatban élő nők számára: 06 70 220 2505 (szerdán 16–18 és csütörtökön 

10–12 óra között  

 

Áldozatsegítő Vonal – az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 24 órában 

hívható: 06 80 225 225 

 

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) 24 órában hívható 

krízisvonala, ha menekülni kell otthonról, vagy krízisszállást keres: 06 80 20 55 20 

 

Általános segélyhívó: 112  

 

Jó, ha tudja: a rendőrségnek kötelessége  

 minden „családon belüli erőszak”-híváshoz kimenni (nem csak „ha vér folyik”) 

 a feleket külön meghallgatni 

 meggyőződni róla, hogy az áldozat biztonságban van 

 tájékoztatni az érintettet a jogérvényesítés lehetőségeiről 

 

Mindenkit arra biztatunk, hogy aki tud, segítsen az érintetteknek, ha pedig bizonytalan abban, 

hogy ezt hogyan tegye, maga a segítő is hívhatja a fenti számokat.  

 

 

 
 

Fotó: Internet: 
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A hideg időben, figyeljünk embertársainkra! 

A huzamosabb ideig tartó hideg idő beköszöntével a rendőrség - ahogy az elmúlt években 

mindig - kiemelt figyelmet fordít a fedél nélkül élőket fenyegető veszélyek elhárítására, 

bűncselekmények megelőzésére. 

A szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a 

krízishelyzetben lévő emberek orvosi, illetve szociális ellátásáról és felvilágosítást adnak a 

társadalmi szervezetek szolgáltatásairól. 

 

Fotó: Internet 

 Kérjük, a megváltozott időjárásra tekintettel jobban figyeljenek a környezetükben élő 

magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre! 

 Amennyiben közterületen olyan személyt látnak, aki segítségre szorul, azonnal értesítsék a 

mentőket vagy a rendőrséget! 

 Rendkívül fontos, hogy segítsünk minden bajba jutott embertársunknak, hiszen ezzel életet 

menthetünk, illetve megelőzhetjük, hogy kiszolgáltatott emberek különféle 

bűncselekmények áldozataivá válhassanak. 

 Idős, egyedül élő családtagokat, szomszédokat, ismerősöket, gyakrabban látogassák meg, 

ellenőrizék, hogy füstöl-e a lakásuk kéménye, van-e elég tüzelőjük. 

 A magányosan élő idős vagy bármilyen okból rászoruló embereknek nemcsak az egészségi 

állapotuk lehet veszélyben, hanem bűncselekmény áldozataivá is válhatnak. 

 Fontos, hogy a magányosan élő idős emberek ne engedjenek be idegeneket, ha ismeretlen, 

gyanúsan viselkedő személyeket látnak, értesítsék a rendőrséget. 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

08000/316-32/2021.ált. 
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