GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. novemberi 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 időszerűen megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.

Cím: 9024 Győr, 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
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Egy kapcsolatban semmi sem teszi elfogadhatóvá az erőszakot!
Van kihez fordulni, ha bántanak!
Az ENSZ Közgyűlése 1993-ban határozatot
fogadott
el
a
nők
elleni
erőszak
megszüntetéséről, majd 1999-ben november 25öt a nők elleni erőszak megszüntetésének
nemzetközi napjává nyilvánította.

A bántalmazói kapcsolatban élés az áldozat számára olyan, mint egy ezerarcú szörnnyel való
viaskodás. A külvilág – szomszédok, munkatársak, rokonok – a legtöbbször semmit nem
tudnak erről, hiszen a közös otthonban, a négy fal között zajlik a bántalmazás.
Milyen formái is vannak ennek?







Szóbeli erőszak: pld. a nő lekicsinylése, gúnyolódás (külső-belső tulajdonságok),
bántalmazással fenyegetés, gyermekek elvételével fenyegetés
Lelki erőszak: pld. barátoktól, munkától, családtagoktól történő eltiltás, folyamatos
faggatózás, telefon állandó ellenőrzése, állandó hibáztatás, számonkérés,
elszámoltatás.
Fizikai erőszak: pld. pofozás, fojtogatás, hajhúzás, verés, rúgás, bezárás, a
mozgásszabadság korlátozása.
Szexuális erőszak: nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi
erőszak, szexszel fájdalom okozása vagy megalázás, prostitúcióra kényszerítés,
fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra
kényszerítés.
Gazdasági erőszak: anyagi függésben tartás, munkától való eltiltás vagy a
munkavállalásról történő lebeszélés, a nő fizetésének kisajátítása, mindennapi
kiadások megkérdőjelezése és filléres elszámoltatás.

Ha többet is szeretnének
www.aszeretetnemart.hu
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Ha önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, a családsegítő szolgálatoknál
kaphat tájékoztatást, kérhet segítséget, illetve a rendőrségen lehet bejelentést tenni a 112-es
hívószámon.
Tanácskérés és segítségnyújtás céljából a NANE segélyvonalát lehet hívni: 06 80/505-101, de
névtelen tanácsadást is kérhető az Ökomenikus Segélyszervezet oldalán is:
https://www.segélyszervezet.hu/hu/anonimtanacsadas.
Közvetlen veszélyhelyzet esetén, ha nincs hová menekülnie a bántalmazottnak, vagy rejtett,
titkos helyen kell elrejtőznie a bántalmazó elől, akkor az Országos Krízisvonalat érdemes
felhívni: 06 80/205-520.
A bántalmazás áldozatai szakemberek segítségét vehetik igénybe (jogász, pszichológus,
szociális szakember) a Nyugat-Dunántúli Kríziskezelő Ambulancián 9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság u. 29. Telefon: 06 70/598-1101, e-mail: csaomovar@wsi.hu
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„Unokázós” csalások újratöltve.
Az elmúlt években országszerte megjelentek az ún. „unokázós” csalások, ahol a csalók
magukat rokonnak, vagy ilyen személy megbízottjának kiadva telefonon hívnak fel idős
embereket azzal, hogy hozzátartozójuk valamilyen bajba került (például autóbalesetet
szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége.
Az utóbbi időben új elkövetési módszert használnak a csalók, arról próbálják meggyőzni az
idős embereket, hogy hozzátartozójuk külföldön került bajba. A probléma gyors megoldása
érdekében megkérik a tévedésbe ejtett embert, hogy a Western Union hálózatán keresztül
utalja át a kért összeget egy általuk megnevezett személy részére, aki azt majd a
hozzátartozójuknak átadja. Több esetben azt is felajánlják, hogy taxit küldenek az idős,
mozgásában nehezített sértett lakcímére, ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan a pénzt át
tudja utalni.
Újabban olyan eset is előfordult, hogy magyarországi pénzintézet helyett külföldi (szlovákiai)
készpénzátutalási szolgálatótól kérték az ügylet végrehajtását.

Kérjük, hogy


az újfajta csalási módszerről az idősebb hozzátartozóikat tájékoztatni szíveskedjék.



Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó
telefonszámon!

Hasznos információkat találhat még Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési-és BalesetmegelőzésiPortál-649950255465048/
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Házi Karantén Rendszer – karantén kényelmesen

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Győr, 2020. november 25.

Tisztelettel:
Barna Árpád r. alezredes
osztályvezető
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