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ELBÍR HÍRLEVÉL 
 

 
                                                                   Forrás: https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési_és_Balesetmegelőzési_Portál  

 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. május 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. 
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BETÖRŐT FOGTAK EL A GYŐRI 

JÁRŐRÖK 
 

Több győri tárolóból is lopott az a 

27 éves férfi, akit a kollégáink 

elfogtak. 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 

2020. április 28-án arról, hogy 

Győrben, a Gyóni Géza sétányon, 

egy társasház pincéjébe 

beköltözött egy férfi. A járőrök 

ellenőrizték a tárolót, ahol 

megtalálták az illetéktelenül ott 

tartózkodó személyt. A helyiség 

átvizsgálásakor az egyenruhások 

több olyan tárgyra, élelmiszerre és 

italokra bukkantak, amelyek a 

környéken korábban elkövetett tárolófeltörésekből származhattak, ezért a betörőt elfogták, és 

a Győri Rendőrkapitányságra előállították. 

A 27 éves férfit a nyomozók lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – 

őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként hallgatták ki. 

 

Kérjük figyeljen értékeire, lakását, nyaralóját, hétvégi házát, egyéb tárolóját lássa el megfelelő 

mechanikai, elektronikai védelemmel! 
 

         
 

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. május 04.  

      Tisztelettel: 

 

       Kovács Sándor r. alezredes 

        osztályvezető 

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