GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. május 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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SEGÍTSÜNK KÖRÖZNI!
Mit tehetünk annak érdekében, hogy a rendőrség minél előbb megtalálja a keresett személyt,
vagy tárgyat?
Többször is értesülhetünk a médiából arról, hogy a rendőrkapitányság egy személy, vagy egy
értékes tárgy fellelésében kéri a lakosság segítségét. Ezek sokszor olyan eljárások, ahol
minden perc számít, hiszen egy eltűnt gyermek, vagy idős hozzátartozó nem kis pánikot okoz
az egész családnak. Éppen ezért fontos, hogy minden lehetséges módon támogassuk a
szakembereket.
Eltűnés miatt leggyakrabban tinédzserek, vagy időskorúak miatt indítunk körözési eljárást.
Mindkét eset hatalmas riadalmat tud okozni egy család életében, éppen ezért lényeges, hogy
minél több olyan információ birtokában legyünk, amelyek alapján a rendőrség el tud indulni.
Időskorúak estében, például nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a mindennapi
szokásaikkal.
Tudjuk meg, hogy hol szoktak rendszeresen bevásárolni, hova járnak fodrászhoz, ki a
kezelőorvosuk, barátaik. Tartsuk számon, hogy mikorra és hova van időpontjuk. Adjunk
nekik egy egyszerűen használható mobiltelefont, amibe a családtagok telefonszámain túl
érdemes egy úgynevezett ICE – vészhelyzet esetén hívandó – számot is beállítani. Kérjük
meg őket, hogy ezt a készüléket mindig vigyék magukkal, ha elmennek otthonról, mert ezt
segíthet a megtalálásukban.

Fotó: illusztráció
Kiskorúaknál talán a legfontosabb, hogy térképezzük fel a baráti kapcsolataikat, mert ők
gyakran olyan információ birtokában vannak, amiket a kamaszok szüleikkel nem osztanak
meg. Ismerjük meg a lehető legtöbb elérhetőségüket. Lehet, hogy elsőre badarságnak hangzik,
de lényeges, hogy megtudjuk a haverok teljes nevét. Sajnos a szülők gyakran csak
beceneveket ismernek, ami alapján nagyon nehéz beazonosítani valakit. Számos esetben a
családból való eltűnések családi konfliktus miatt történnek, amely hátterében a szülők által
ellenzett szerelmi kapcsolat is állhat, ezért is fontos, hogy minél többet megtudjunk a
gyermekünket érintő diákszerelemről.
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A körözési rendszer lehetőséget biztosít
arra, hogy fényképet, valamint egyedi
azonosító jelet is felrögzítsünk az
ellopott vagyontárgyakról.
Ezért a vásárlást követően készítsünk a
műszaki
cikkekről,
kerékpárról,
ékszerekről, stb. fényképet, amennyiben
rendelkeznek egyedi azonosítóval is
arról feljegyzést. Ezeket akár „felhőben”
is tárolhatjuk, így szükség esetén
biztosan megtaláljuk. Egy jó fénykép
lényegesen megkönnyíti a keresett tárgy
azonosítását.

Lényegi kérdés, hogy mikor és hogyan tegyünk bejelentést. Természetesen, ha valaki
bűncselekmény áldozatává válik, minél előbb hívja a 112-es segélyhívót. Eltűnt személy
esetében a sikeres felkutatás érdekében minél előbb tegyünk egy rendőrkapitányságon
bejelentést. Ezt megtehetjük telefonon, írásban, és a Police.hu inNova Portálon keresztül is.

A rendőrségi eljárás nem zárja ki, hogy a család is, ezzel párhuzamosan, keresse az eltűnt
személyt. Ha a bejelentést követően az eltűntet megtalálják, vagy feltételezett tartózkodási
helyéről érdemi információt kapnak, arról minél előbb tájékoztassák az eljáró hatóságot.
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LEZÁRULT A RENDŐRÖK A
GYERMEKEKÉRT – MACI KÓRHÁZ
GYŰJTŐAKCIÓ
A macik 2022. május 6-án célba értek, átadásukkal
hivatalosan is lezárult a Maci Kórház – Menjünk
együtt haza! gyűjtés „Rendőrök a gyermekekért”
akciója, amelyben a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-kapitányság
sajtóreferenseinek
koordinálásával, a megyei rendőr-főkapitányság és a
rendőrkapitányságok állománya segítségével több,
mint 200 maci gyűlt össze a beteg gyermekeknek.
A felhívást követően márciusban a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársainak összefogása igazán példaértékű eredményt hozott. A hivatásos és polgári
állomány több mint 200 mackót gyűjtött, amelyek a győri kórház gyermekosztályán fekvő
beteg kisgyermekek napjait hivatottak szebbé tenni. A kicsitől a nagyig érkezett Sopronból,
Mosonmagyaróvárról, Kapuvárról, Csornáról és természetesen Győrből is mackó.
Az átadáson részt vett Horváth István a kórház titkárságvezetője, Tóth Attila rendőr alezredes
főkapitányi tanácsadó, Tóth Gabriella rendőr alezredes, Czagányi Zsuzsanna rendőr alezredes
és Péczi Krisztina rendőr főhadnagy sajtóreferensek, és a Maci Kórház fő szervezője, Ladocsi
Norbert is.

A győri kórház játszóterén Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány elnöke fogadta a
látogatókat, aki az intézmény gyermekosztálya nevében a gyógyuló kis betegek képviselőivel
közösen átvette a macikat. A kicsik nagy örömmel fogadták az ajándékokat, a
rendőrmotorost, a rendőrautót, és nagyon érdekelte őket az eseményen megjelenő Varga
Zsolt, szenvedélyes Kinght Rider rajongó által épített K.I.T.T jármű is.
Hálásan köszönjük mindenkinek, hogy a beteg gyermekek jókedvéért csatlakoztak a
gyűjtéshez, és időt, energiát nem kímélve dolgoztak azon, hogy minél több mackót kapjon a
Petz Aladár Megyei Egyetemi Kórház Gyermekosztálya.
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A KAPCSOLATI ERŐSZAK NEM MAGÁNÜGY! VAN SEGÍTSÉG!
Egy kapcsolatban semmi sem teszi elfogadhatóvá az erőszakot! Lehet bármilyen konfliktus a
hozzátartozók között, az erőszak soha, semmilyen körülmények között nem elfogadható
válasz!
Fontos látnunk a két jelenség (konfliktus és bántalmazás) közötti különbségeket, és ezeket az
adott helyzetben is felismerni. Míg a konfliktust általában valamilyen érdekellentét robbantja
ki, és a felek többnyire a megoldásra törekednek, addig a bántalmazás, a kapcsolati erőszak
zaklatás elsősorban a hatalomról szól. Az első esetben a felek között általában kiegyenlítettek
az erőviszonyok, a kapcsolati erőszak esetében azonban a bántalmazó mindig erőfölényben
van. Lényege tehát, hogy szándékosan a másik bántására irányul, rendszeresen ismétlődik, és
célja a hatalom gyakorlása a másik felett.
A bántalmazásra nem szabad azt mondani, hogy egyszer-egyszer megtörténhet. A
partnerkapcsolati erőszak ugyanúgy bűncselekmény, mint az idegenek ellen elkövetett!
Hamis elképzelés, hogy a bántalmazás oka a bántalmazott viselkedése, amin, ha változtat,
„megjavulnak” a dolgok! A bántalmazás ciklikus folyamat:
A feszültség felgyülemlése során a kapcsolatban
egyre sűrűsödnek és súlyosbodnak a súrlódások: a
bántalmazó mindenben hibát talál, mindenbe
beleköt, esetleg szóban bántalmazza partnerét.
Az erőszakkitörés
tettlegesen is.

történhet

szóban

vagy

A bántalmazást követően az elkövető nemegyszer
mélységes megbánást mutat: bocsánatot kér,
kedvesen
szeretetreméltóan
viselkedik,
fogadkozik, hogy ilyesmi soha többé nem fordul
elő. Ebben a fázisban az udvarlási időszak kedvességei is megjelenthetnek apróbb vagy
értékes ajándékok, virágcsokor, bonbon vagy ékszerek formájában, ezért ezt az időszakot
„mézeshetek” kifejezéssel szokták jelölni. Ezt az átmeneti szakaszt ismét a feszültség
felgyülemlésének időszaka követi, és így tovább.
A BÁNTALMAZÁS FAJTÁI
Fizikai erőszak, testi bántalmazás: a szabad mozgásban, vagy éppen a mosdó használatában
való korlátozástól, az éheztetéstől a falhoz szorítástól, a pofontól a zúzódást okozó
sérüléseken keresztül egészen a maradandó sérülést vagy halált okozó cselekményekig tart.
Lelki erőszak: a bántalmazott önbizalmának lerombolását szolgálja azzal, hogy leépíti
kapcsolatait, elzárja a barátoktól, rokonoktól, azoktól a dolgoktól, amiket szeret, amik
fontosak neki. Elbizonytalanítja szerepeiben, saját értékében. A bántalmazó az áldozatot
félelemben tartja, folyamatosan ellenőrzi, féltékeny, a gyermek elvételével fenyegeti őt.
Szóbeli, verbális erőszak: becsmérlés, gúny, szavakkal történő megalázás („Hogy nézel ki
már megint?!”), fenyegetőzés („Vigyázz, mit csinálsz, mert kapsz egyet!”).
Szexuális erőszak: minden olyan szexuális vonatkozású tevékenység, amely a másik fél
akarata, beleegyezése nélkül történik, akár az áldozat aktív, akár passzív részvételével.
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Gazdasági erőszak: a másik fél anyagi függőségben tartása. Célja a bántalmazott
kiszolgáltatottá tétele. A vagyontárgyak (pl. lakás, gépjármű) csak a bántalmazó nevén
lehetnek, az áldozatot nem engedi dolgozni, nem lehet önálló keresete (vagy csak nagyon
minimális), költéseit ellenőrzi.
Ha úgy véli, hogy Ön, vagy valaki a környezetében kapcsolati erőszak áldozata, kérjen
segítséget*! Ne feledje: A KAPCSOLATI ERŐSZAK NEM MAGÁNÜGY! VAN
SEGÍTSÉG!
*bejelentését akár névtelenül is megteheti
• Egyetemes segélyhívó: 112
•

Telefontanú 06-80-555-111

•

Állami áldozatsegítés/Áldozatsegítő Vonal 06-80-225-225

•

Országos Kríziskezelő és Információs Központ 06-80-20-55-20

•

Családsegítő központ, Gyámhatóság, Gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató

•

Ökumenikus Segélyszervezet (https://segelyszervezet.hu/azonnali-segitseg)

•

NANE Egyesület 06-80- 505-101 (www.nane.hu)

•

Kék Vonal Lelkisegélyvonalat (Gyermekkrízis Alapítvány): 116-000

•

Gyermekvédő hívószám: +36-80-21-20-21

•

Nyugat-Dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia: +36-70-598-11-01
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