
 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

Cím: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002 

Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, BM: 21/15-69 

E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu 

 
  

ELBÍR HÍRLEVÉL 

 
 

 
 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. június 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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Rendőrségi tanácsok a szünidőre 
Ma véget ér a tanítás, ezért a gyerekek többet lesznek felügyelet nélkül, érdemes velük a saját 

biztonságuk érdekében pár alapvető szabályt megbeszélni.  

 

Többek között érdemes tisztázni velük a következőket.  

 Mit tegyenek, ha egy idegen leszólítja őket az utcán és pénzt kínál nekik?  

 Miért kell feltétlenül értesíteniük a szüleiket arról, ha ellátogatnak az egyik barátjukhoz?  

 Hogyan szabad átkelni az úttesten?  

 Kinek nyithatnak ajtót, ha egyedül vannak otthon?  

 Milyen kézjellel tudnak segítséget kérni, ha bajban vannak?  

 

Kérjük, fogadják meg a tanácsainkat az áldozattá válás elkerülése érdekében: 

Egy idegentől soha semmit, semmilyen körülmények között se fogadjanak el! 

Egy számukra ismeretlen emberrel sohase menjenek el, ne kísérjék el őket! 

Előzetes engedély nélkül ne menjenek el otthonról, beszéljék meg szüleikkel, hogy kivel 

és hová mennek, és mennyi ideig maradnak! 

Adják meg szüleiknek barátaik címet, telefonos elérhetőségét! 

Amennyiben a megszokottól eltérő útvonalon, vagy időpontban közlekednek, még az 

elindulás előtt mindenképpen tájékoztassák erről a szüleiket! 

Rosszul megvilágított helyeken sohase mászkáljanak egyedül! 

Mielőtt átkelnek az úttesten nézzenek körül, csak akkor menjenek át ha meggyőződtek 

arról, hogy a gépjárművezető észrevette őket! 

Ne közlekedjenek az utcán fülhallgatóval bedugott füllel és/vagy a mobiltelefonjaikat 

bámulva, mert így hallják, nem veszik észre a környezeti zajokat!  

Az otthonaik bejárati ajtaját minden esetben zárják be! 

Kisgyerekek sohase engedjenek be idegent a lakásba, ha egyedül vannak otthon! 

Tanulják meg a segélykérő kézjel használatát, amivel némán is tudnak segítséget kérni! 

https://youtu.be/w6zrZF4XvF0 

 

 
Töltsenek le a szülők telefonjaikra egy olyan alkalmazást, amely megmutatja 

gyermekeik telefonjának a pozícióját! 

Tanítsák meg a gyerekeknek, hogy baj esetén hívják a 112-es, ingyenesen hívható 

segélyhívószámot! 

 



- 3 – 

 

FIGYELEM  ISMÉT UNOKÁZÓS CSALÓK PRÓBÁLKOZNAK GYŐR-MOSON-

SOPRON MEGYÉBEN 

 

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. Ezeknek a bűnözőknek 

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

a célpontjaik.  

Az elkövető a kiszemelt áldozat hozzátartozójának – legtöbbször unokájának, gyermekének - 

adja ki magát. Azt állítja, hogy az "unoka" valamilyen bajba került (például autóbalesetet 

szenvedett, tartozása van és emiatt fogvatartják), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel 

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

hivatkozva valakit elküld (esetleg taxit küld  ) 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! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: pl. Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk 

utoljára? 

 Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! 

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

nekik pénzt! 

 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. 
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FIGYELEM! 
 

 

 
 

 

A rendőrség tanácsai a biztonságos internetezés érdekében: 

 Senkinek ne adja meg felhasználói nevét és jelszavát! 

 Ha más által is használt számítógépen internetezett, nem elegendő a böngésző 

bezárása, minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezésből! 

 Profilja ne legyen nyilvános, személyes adatait, a megosztott tartalmakat idegenek ne 

láthassák! 

  Adathalász e-mail felismerése érdekében: ellenőrizze a feladó e-mail címét! 

Adathalász levél esetén ez általában nem fog megegyezni az eredeti szolgáltatóéval, 

viszont sokszor ahhoz hasonló.  

  Legyen mindig körültekintő! A pénzügyi szolgáltatók sohasem kérik ügyfeleiktől e-

mailben a banki adatokat és a hozzá tartozó jelszavakat. 
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