GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Forrás: GYMS MRFK

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. december 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.

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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BIZTONSÁGBAN ADVENT IDEJÉN
Advent
időszakában
az
ünnepek
közeledtével ismét benépesülnek a
belvárosok utcái, nagyobb tömegre lehet
számítani a különböző bevásárló- és
üzletközpontok, piacok, valamint a
pályaudvarok környékén. Sajnálatos
módon azonban az ünnepi forgatag
kiváló lehetőséget kínál a bűnözőknek is.
A rendőrség tapasztalatai szerint a
leggyakoribb bűnelkövetési módszerek
ebben az időszakban a zseblopás, az alkalmi lopások, és a gépjárműfeltörés, ezért a GyőrMoson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya kéri, hogy fogadják
meg az alábbi tanácsait az ünnepre történő készülődés közben is:












Tömegközlekedési eszközökön, szórakozóhelyeken, mozgólépcsőn, zsúfolt
áruházakban, piacokon ideális feltételeket találnak a bűnelkövetők arra, hogy
egy gyors mozdulattal más táskájából, kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb
értéktárgyakat emeljenek el. A zsebesek ellen ugyan senki sincs biztosítva, az
alábbi praktikák alkalmazásával, jó eséllyel elkerülhetjük az áldozattá
válásunkat.
Pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat a kabátunk belső zsebében tároljuk, de
lehetőleg ne mindent egy helyen. Fontos, hogy kézitáskánk mindig zárva legyen,
a cipzáron kívül csattal is zárható táska, nehezíti a tolvajok dolgát.
Tömegben, zsúfolt helyeken szorítsuk karunk alá, érintetlenségét többször
ellenőrizzük.
Csak annyi pénzt vigyen magával, amire előreláthatólag aznap szüksége lesz!
A PIN kódot semmiképpen ne tartsuk bankkártyánk mellett!
A gépjármű nem értékmegőrző! A tapasztalatok egyértelműen mutatják, hogy a
gépjármű feltörésekre szakosodott bűnelkövetők célpontjai azok a járművek,
amelyekben látható helyen valamilyen értéket (pl. GPS készülék, műszaki
cikkek, pénztárca, táskák, kabátok stb.) hagytak. Legfontosabb jó tanács éppen
ezért, hogy semmilyen „csábító” dolgot ne hagyjunk autónkban, még ha csak
„pár percre is ugrunk be” valahova.
A jól belátható, forgalmas, lehetőleg kivilágított és őrzött parkolókat részesítsük
előnyben!
Járművünket minden esetben zárjuk be, amennyiben az rendelkezik riasztóval,
indítás gátlóval, kormánybilinccsel, sebességváltó zárral stb., használjuk is
azokat!
Végezetül pedig felhívjuk figyelmüket, hogy a vásárlásaik alkalmával
tartsák be a maszkviselés szabályait, illetve egymástól lehetőség szerint egymásfél méteres távolságot tartva álljanak, hogy mindannyian egészségesen
ünnepelhessünk szeretteink körében!

Az ünnepek nyugalmáért megyénk rendőrsége is igyekszik mindent megtenni. Fokozott
közterületi jelenléttel, a nagyobb tömegeket vonzó helyszínek folyamatos és visszatérő
ellenőrzésével, szükség szerint tájékoztatással igyekszik biztosítani, hogy az ünnepek valóban
a meghittségről szóljanak, és semmilyen jogsértés ne árnyékolja be azokat.

-3–

-4–

-5–

Aktuális információkért, hasznos tanácsokért kövessenek minket
a Facebookon:
https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési-és BalesetmegelőzésiPortál-649950255465048/

Forrás: internet

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag Új Évet kívánunk!
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
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