GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. július 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

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
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A SEGÉLYHÍVÓSZÁM NEM JÁTÉK! - Valótlan bejelentésért őrizet is járt.
A győri járőrök elfogták azt az 51 éves helyi nőt, aki két órán belül kétszer is hazugságokat
állítva hívta a 112-es segélyhívó számot, és szükségtelenül riasztotta a rendőröket.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra 2022. június 28-án 13 óra 26 perckor
egy nő telefonon bejelentést tett, hogy Győrben, a Kossuth Lajos utca egyik házában bujkál
egy lopás elkövetője, aki tőle egy nagy értékű asztalt tulajdonított el. A megadott címre
kiérkező egyenruhások megállapították, hogy a bejelentés valótlan, a megjelölt ház egy
befalazott, elhagyatott ingatlan, ott senki nem tartózkodott.
Ezt követően 14 óra 47 perckor ismételten telefonon keresztül kért egy asszony segítséget, aki
elmondta, hogy Győrben, a Stadion utca környékén egy nőt bántalmaznak, kalapáccsal és
fejszékkel üldözik, majd a vonalat megszakította. A rendőrök haladéktalanul a helyszínre
siettek, ahol adatgyűjtést végeztek, lehetséges szemtanúkat hallgattak meg, és
megállapították, hogy a bejelentés ez esetben is hamis volt.
Rövid időn belül azonban az egyenruhások a bejelentőt azonosították, a Stadion utcában
igazoltatták, és nála megtalálták azt a telefont, amelyről a rendőrségre hívásokat indított, ezért
az 51 éves nőt elfogták, és a Győri Rendőrkapitányságra előállították, ahol meghallgatása
során beismerte tettét.
A rendőrök a valótlan bejelentéseket tevő asszonnyal szemben szabálysértési eljárást
indítottak, és őt őrizetbe vették.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét,
hogy:
- A 112-es segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is
szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.
- Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az
életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére
szorulnak.
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Idén is igényelhető a „Ne hagyj az autóban!”
matrica.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
matricakampánya 2017 óta hívja fel a szülők és a gazdák
figyelmét arra, hogy a hőségben ne hagyják gyermekeiket és
házi kedvencüket az autóban. A nyár beköszöntével a hivatal
ismét elindította matricaigénylő felületét, hogy minél több
helyen megjelenhessen a kulcsfontosságú, figyelemfelkeltő
üzenet.
Még csak kánikula sem kell ahhoz, hogy a napon álló, zárt
autóban akár 10 perc múltán életveszélyesen magas legyen a
hőmérséklet. 30°C-os melegben pedig ugyanennyi idő alatt 70°C-ra forrósodhat az autó
belseje. Az ennyire magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat szervezetét rövid
időn belül súlyos egészségkárosodás érheti, s akár halállal is végződhet a pár percnyi
figyelmetlenség.
A tragédiák megelőzése, a minél hatékonyabb figyelemfelkeltés érdekében a Nébih idén is
várja azon vendéglátó- és kereskedelmi helyek, valamint magánemberek jelentkezését, akik
készek jól látható helyre (pl. az üzletek bejárati ajtajára) kiragasztani a „Ne hagyj az autóban”
matricát. Az igényeket a https://portal.nebih.gov.hu/ne-hagyj-az-autoban oldalon lévő űrlap
kitöltésével jelezhetik.
Ha mégis megtörténne a baj, nem árt tisztában lenni a hőguta tüneteivel és a teendőkkel.
A hőguta tünetei kutyáknál
ijedt és zavart a tekintete,
nyugtalan vagy elfekszik,
zihál, szaporán lélegzik, fújtat,
csorog a nyála vagy hány,
a testhőmérséklete 42°C fölé emelkedik.
Elsősegély hőguta esetén
A cél a testhőmérséklet gyors és hatékony csökkentése, míg kutyánk eljut az állatorvoshoz.
Különböző módszereket alkalmazhatunk: nedves textillel (lepedővel, törölközővel) tekerjük
be a testét vagy fokozatosan csökkenő hőmérsékletű vízzel hűtsük. Ha van kis medencénk,
töltsük meg vízzel és fektessük bele, de jó szolgálatot tehet a benzinkutakon vásárolható, nagy
jégkockacsomag is, amelyből tegyünk párat (testmérettől függően) a kutya teste köré.






A legjobb védekezés a megelőzés







Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűző napon kikötve vagy kocsiba zárva!
Kánikulában ne futtassuk kutyánkat, sétálni is csak a kora reggeli és esti órákban
vigyük!
A szívbeteg és az idős kutyákra különös gondot kell fordítanunk, hiszen ők
érzékenyebbek a melegre.
Ha a kertben, szabadon tartjuk kutyánkat, mindig legyen számára árnyékos, hűvös
hely, ahol a hőség elől menedéket talál.
Mindig legyen az itatótáljában friss ivóvíz!
A nagy melegben a kutyák étvágya is lecsökken, ezért etetni több részletben, az esti és
a reggeli órákban célszerű.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/iden-is-igenyelheto-a-ne-hagyj-az-autoban-matrica

-4–

HASZNOS TANÁCSOK UTAZÁS ELŐTT

A nyári szünet a család, a hosszabb utazások és a pihenés időszaka, amelyet könnyen
megzavarhatnak a távollétüket kihasználó bűnözők. A felejthetetlen nyári élmények
és a nyugodt kikapcsolódás érdekében felhívja a lakosság figyelmét azokra a
prevenciós lépésekre, amelyekkel megelőzhetik a betöréseket és távollétükben is
garantálhatják az értékeik biztonságát.
Ne tegyük közhírré, hogy nyaralni megyünk!
Csak azokkal osszák meg, hogy elutaznak, akikkel feltétlenül szükséges,
illetve akik távollétük alatt segédkeznek lakásuk védelmében!

Minél kevesebb ember tud az utazásukról, annál kevesebb esély van arra,
hogy ez az információ olyanokhoz is eljusson, akik betörhetnek a lakásukba.


A nyaralós képeket ráérünk posztolni, ha hazaérkeztünk!
Távollétükről ne osszanak meg adatokat, képeket semmilyen internetes
felületen, illetve közösségi oldalon, mivel ezek árulkodóak lehetnek! Csak a
nyaralás után posztolják az ott készült felvételeket!

A sokak számára igénybe vehető nyílt wifi használata magasabb kockázattal
jár, mint a saját otthoni rendszerük, így ezeket a hálózatokat kezeljék kellő
elővigyázatossággal, fiókjaikból mindig lépjenek ki, jelszavaikat sose
rögzítsék, és lehetőleg ne használjanak olyan oldalakat, amelyek pénzügyi
tranzakciók lebonyolítására szolgálnak!
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Teendők a ház körül:

Mindig gondosan zárják be az ajtót, az ablakokat! Célszerű modern
zárrendszert alkalmazni, amely nagyban megnehezítheti a betörők dolgát.

Ha van rá lehetőség alkalmazzanak időzített világítást!

Használjanak riasztóberendezést!

Figyeljenek a kert rendezettségére, azon belül is a fák, bokrok megritkítására,
hogy a szomszéd, vagy a járókelők és a rendőrök szemmel tudják tartani a ház
körüli mozgást, az esetleges jogszerűtlen behatolást! A kerítés is legyen
átlátható!

Ne hagyjanak a ház körül olyan tárgyakat, amelyek megkönnyíthetik a
lakásba való bejutást!

Kérjék meg a szomszédot, vagy valaki megbízható személyt, hogy
szemétszállító napokon rakja ki a kukákat, majd vigye vissza, függetlenül
attól, hogy az tartalmaz-e szemetet, avagy sem!

Hosszabb út esetén kérjék meg a szomszédot/ismerőst hogy gondozza a
kertet, nyírja le a füvet, mert ezek a tevékenységek is azt a látszatot keltik,
hogy éppen lakják az adott lakást!
Teendők a házon belül:

Ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt a lakásban!

Értékeiket gondosan zárják el az erre a célra kialakított biztonságos
lemezszekrényben, széfben!

Ékszereiket, elektronikus berendezéseiket ne tartsák szem előtt!

Az ablakok és ajtók bezárása mellett fontos, hogy besötétítsenek, elhúzzák a
függönyöket, redőnyöket, ezzel is megakadályozva a „kíváncsiskodók”
nézelődését!

Kérjenek meg egy megbízható személyt, hogy amíg távol vannak,
rendszeresen ellenőrizze a nyílászárókat, illetve azok sértetlenségét!

Készítsenek úgynevezett zsebleltárt a műszaki cikkekről, értékekről, azt
biztonságos helyen tárolják! A műszaki cikkek gyári számát dokumentálják,
mobiltelefon esetén az IMEI számot rögzítsék! A tulajdonukban lévő
műalkotásaikról készítsenek képeket arra az esetre, hogy ha ezeket
eltulajdonítanák, azok könnyebben kereshetővé/azonosíthatóvá váljanak!

Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, ahol a vakációt töltik,
és egy telefonszámot, ahol baj esetén el tudja Önöket érni!

Lehetőség szerint, kérjenek meg egy hozzátartozót a lakás időszakos
ellenőrzésére, valamint a postaláda kiürítésére!
Ezzel a pár fontos óvintézkedéssel jelentősen megnehezíthetik a betörők dolgát,
valamint biztonságban tudhatják lakásukat és értékeiket, amíg távol vannak
otthonuktól. Fontos ezekre odafigyelni. Egy lakásbetörés esetén nem csupán anyagi
károk keletkeznek, de az elszenvedők pszichés szempontból is megsérülhetnek.
Forrás:https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/hasznostanacsok-utazas-elott-0
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
08000/766-10/2022.ált.

