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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. január 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 – 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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Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság  

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. 

 A téli időjárás és a fagypont alatti hőmérséklet az 

egyedül élő idős embereket is veszélyezteti. 

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer 

részeként a társszervekkel - mentőszolgálatok, 

katasztrófavédelem, a megyei és települési 

önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek - 

együttműködik. 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az alábbiakra 

hívja fel a lakosság figyelmét: 

 

 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. 
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A szabadvizek jegén tartózkodás szabályai 
 

Kit ne vonzana a szabadvizek befagyott felülete, a gyermeki szabad vidám életérzés! De az 

egyedfejlődés nem véletlen fejlesztette ki a félelem érzetét, és statisztikák is azt mutatják, 

hogy a szabad jégen tartózkodás évről évre halálos veszélyeket is rejt magában. 

 

A hétvégén a tavak és szabad vízfelületek fagyása várható - amely alkalmatlan a 

csúszkálásra, ezért a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét: 

 

A jégbeszakadások gyakorta halálos kimenetelűek, amelynek oka az emberek felelőtlen 

viselkedése és a jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt. A tartósan enyhe időjárás, 

illetve hirtelen hőmérsékletváltozás nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró 

tulajdonságait, ezáltal az kiismerhetetlenné, veszélyessé válhat. 

 

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem 

olvadt, nem mozog. 

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető: 

- kb. 8 cm vastagságú jég: egy felnőtt 

- kb. 12 cm vastagságú jég: egy csoport, illetve 

sportolásra alkalmas 

- kb. 18 cm vastagságú jég: szánkók, fakutyák 

 

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:  

- éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, 

- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, 

- kikötők és veszteglőhelyek területén, 

- folyókon. 

 

Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról 

felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m 

magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni. 

Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és 

próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadás esetén a 

felesleges mozdulatokat – félve a kihűléstől – kerülje, ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő 

szigetelő légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part 

felé előrelökni magát, illetve segítséget kérni. Ha partot ér, azonnal menjen meleg helyre, 

szárítkozzon meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása 

tilos!  

Általában csak tetézi a bajt, ha felelőtlenül egyedül mások mentésébe kezd. Életét kockáztatja, 

illetve további beszakadások keletkezhetnek. Fontos, hogy soha senki ne menjen egyedül a 

jégre, minimum ketten induljanak neki, s legalább egy feltöltött mobiltelefon legyen náluk. 

Ha megtörténik a baj, azonnal értesítsék a 112-t így percek alatt kiérnek a felkészült kollégák. 

Elsősorban rájuk kell bízni a dolgot, de ha valaki úgy gondolja, biztonságosan segíthet vízbe 

került társán, kizárólag hason csúszva közelítse meg a bajba jutottat – a beszakadás helyéig 

nem szabad elmenni. Egy ággal, összekötözött ruhákkal, övekkel kell megkísérelni a mentést. 

Közben folyamatosan kommunikáljanak a vízben lévővel, míg a szakemberek ki nem érnek. 

Hívjon segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, 

egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot, övet nyújtson a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, 

egymás lábát fogva – mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek. 
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Tegyél a kapcsolati erőszak ellen! 
 

 
                                                                                                                                                               forrás: internet 

 

Van kihez fordulni, ha bántanak. 

 
Ha önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, a családsegítő szolgálatoknál 

kaphat tájékoztatást, kérhet segítséget. 

Azonnali segítségkérés esetén hívja a  -t! 

 

Ha pedig még gondolkodik, mi tévő legyen, ne tegye, bármelyik rendőrkapitányságon 

feljelentést tehet! 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 

 

 

További hírekért, hasznos tanácsokért kövessenek minket a Facebookon is: 
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ÁLDOZATSEGÍTÉS 

KINEK TUDUNK SEGÍTENI? 

Elsősorban azoknak, akik Magyarországon akár közvetlenül, akár közvetett módon, valamely 

bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés áldozataivá váltak. Az Áldozatsegítő Szolgálat célja, 

hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák 

megoldásához segítséget nyújtson. 

 

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI? 

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai 

számára 

 felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről; 

 érzelmi támogatást nyújt; 

 elősegíti érdekeik érvényesítését; 

 jogi segítséget nyújt, szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva; 

 az elkövetéstől számított 5 naptári napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi 

segélyt adhat, krízishelyzet fennállása esetén. 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozatok 

hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek. 

A felsorolt támogatások térítés nélkül vehetők igénybe. 

 

MIT JELENT AZ „ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE”? 

Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára szermélyre szabott felvilágosítást nyújt 

alapvető jogaikról az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén 

más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében és az illetékes hivatalokkal való 

kapcsolatfelvételben is közreműködik, de segíteni tud az ellopott okmányok költségmentes 

pótlásában is. 

 

MIRE SZOLGÁL AZ AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY? 

Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az 

alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt 

igényelhetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati 

költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban nem kártérítés, nem az 

ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. A 

pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat a kialakult krízishelyzet orvoslásához tud 

egyedi mérlegelés alapján hozzájárulni. 

 

MIRE LEHET SZÜKSÉG, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK? 

Munkatársaink az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást adnak arról, hogy 

milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat 

támogatásainak igénybevételéhez. Az ügyintézéshez szükséges a büntetőeljárás elindulásának 

igazolása, azaz a rendőrségi feljelentés. Az igazolást a rendőrség kérésre köteles azonnal, de 

legkésőbb egy napon belül kiállítani – ehhez minden áldozatnak joga van. 

 

HOL TALÁL MINKET? 

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető: 06-80-225-225 

telefonszámot, vagy keresse közvetlenül a területi áldozatsegítő szolgálatot az alább 

feltüntetett elérhetőségeken. Munkatársaink minden telefonálót tájékoztatnak a lehetőségről és 

ezek igénybevételének módjáról. 
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ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztálya 

Ügyfélfogadás helye: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/A. 
 

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI 

IDŐ 

Hétfő: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

9-15 

8-11 

12-15 

9-15 

8-11 

 

Telefon: +36 96 795-079 

+36 96 795-923 

+36 96 795-928 

 

 

ÉJJEL-NAPPAL INGYENESEN ELÉRHETŐ TELEFONSZÁM: 

06-80-225-225 
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