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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. májusi 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 aktuálisan megtörtént 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 
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Autók biztonságban: védekezzünk a 

gépjármű-feltörések ellen! 
 

A járművezetők látható helyen hagyott értéktárgyai könnyen 

vezethetnek bűncselekmények elkövetéséhez, ezért fontos a 

vagyonvédelem szem előtt tartása minden körülmények között. 

 A bevásárló- és üzletközpontok, piacok gyakran célpontjai a 

bűnelkövetőknek, ezért a parkolókban nagyobb az esély arra, 

hogy gépjárműveket feltörjék az autók utasterében hagyott 

értékek után kutatva. 

A járművek tulajdonosai az alábbi jó tanácsok figyelembevételével maguk is megelőzhetik, 

hogy ilyen bűncselekménytípusok áldozataivá váljanak: 

 Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármű okmányait soha ne hagyja a 

gépkocsiban! 

 Mobiltelefont, értékes műszaki cikket semmilyen körülmények között ne hagyjon az 

utastérben vagy a kesztyűtartóban, még akkor sem, ha „csak pár percre ugrik be” 

valahova. 

 Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel. Kiszállás után ellenőrizze a 

gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó élességét! 

 Dupla hátsóajtós, és tolóajtós gépjárműveknél használjon kiegészítő zárat. 

 

           

 Szerszámokat, műszaki kisgépeket éjszakára ne hagyjon a tehergépkocsija rakterében. 

 Járművét lehetőség szerint garázsban, kivilágított vagy őrzött parkolóban állítsa le. 

Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis gépjárműfeltörés áldozatává vált, 

azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón. 

 

Fogadják meg tanácsainkat! 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket! 
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BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS 

 
Az internetes vagy más néven e-kereskedelem mind a vásárlók, mind az eladók számára 

előnyökkel jár. Mivel azonban a felek a legtöbb esetben nem találkoznak egymással, a vevő a 

fizetést megelőzően nem látja élőben a terméket. Ez a helyzet kockázattal jár, amelyet a 

csalók kihasználhatnak. 
 

Az online vásárlás legnagyobb veszélye, hogy a megrendelő, megkapja-e a pénzéért a 

kiválasztott árut, illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit kiválasztott. 

 

 
 

 
 

 

 

További hírekért, hasznos tanácsokért kövessen minket a Facebook oldalunkon is: 
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