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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. március 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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Ne ijedjen meg, semmiképpen se kattintson a linkre! 
Vigyázzon, sok zsaroló email terjed a neten! 

Az elmúlt  időszakban a Microsoft Outlook levelezési rendszert használók közül többen is 

megkaphatták azt a emailt, amiben arról tájékoztatják a címzettet, hogy amennyiben nem 

kattint a levélben szereplő linkre, véglegesen eltávolítják a felhasználói fiókját. 

 

Ez egy jellemző zsaroló email, aminek nem szabad bedőlni!  
 

A legjobb, ha az emailt azonnal, végleg töröljük, azaz még a törölt elemek közül is 

eltávolítjuk.  

 

Sajnos egyre többször fordul elő, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló levelet kapunk. Tudni kell, 

hogy amennyiben a megadott linkre kattintunk, nagy valószínűséggel egy vírust telepítünk a 

gépünkre, amely ezt követően kópiát készíthet az internetes tevékenységeinkről, amelyek így 

arra jogosulatlan felhasználókhoz kerülhetnek.  

 

Ha a felszólításnak sajnos eleget tettünk, akkor minél előbb:  

 Frissítsük a gépünk szoftverét. 

 Futtassunk le egy vírusírtó programot,  

 Változtassuk meg jelszavainkat! 

 Ha szükséges mutassuk meg a gépet egy számítógépes szakembernek 
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Ne hagyja egy pillanatra sem lezáratlanul a kerékpárját! 

 

Kötelező tartozékok: 
1. Első lámpa (fehér vagy borostyánsárga folyamatos vagy villogó fényű, 150 m-ről látható) 

2. Hátsó lámpa (piros folyamatos vagy villogó fényű, 150 m-ről látható) 

3. Két külön működtethető fékberendezés (első-hátsó esős időben is hatásosnak kell lennie) 

4. Első (fehér), hátsó (piros) fényvisszaverő prizma 

5. Hangjelző berendezés, mely nem kell, hogy csengő legyen, de csengő hangjának kell 

lennie. 

6. Küllőprizma az legalább az első keréken (legalább kettő, amelynek mindkét oldala 

fényvisszaverős) vagy reflexcsíkos gumiköpeny (ENSZ - EGB 88. sz. előírásnak megfelelő) 

7. Láthatósági mellény vagy ruházat (éjszaka és korlátozott látási viszonyok között lakott 

területen kívül) 

Ajánlott tartozékok: 

A) Küllőprizma a hátsó keréken is 

B) Pedálprizma  

C) Visszapillantó tükör 

D) Szélességjelző (prizmával) 

E) Kerékpáros sisak (lakott területen kívül több mint 40 km/h sebesség esetén kötelező 

 

 

 

 Ne hagyja egy pillanatra sem lezáratlanul a kerékpárját! 

 Használjon két minőségi zárat (U-lakat, colstock zár)! 

 Lezárásra kiszemelt tárgy legyen legalább olyan erős, mint maga a lakat! 

 Jól látható, forgalmas helyen, ahol van térfigyelő kamera ott annak látószögében zárja 

le a kerékpárt! 
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