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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. 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, 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 

 

 

 

 

 



- 2 – 

 

Hogy az ünnep valóban békés legyen. 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a Magyar 

Államvasutak Zrt. képviselőivel közösen 2022. november 25-én délelőtt, Győrben a Révai 

Miklós úti vasútállomáson prevenciós plakátokat helyeztek ki a frekventált területekre, 

amelyekkel felhívják a figyelmet az ünnepre készülődés során az áldozattá válás 

elkerülésének lehetőségeire. 

 

 
 

A karácsony közeledtével a megnövekedett utasforgalom sajnálatos módon lehetőséget kínál 

a bűnözőknek mind a vásárlások, mind pedig az utazások alkalmával a zseblopások, illetve 

alkalmi lopások elkövetésére, ezért a prevenciós szakemberek a plakátok segítségével is az 

esetleges veszélyekről, illetve a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeiről tájékoztatják 

az állampolgárokat. 
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A Csornai Rendőrkapitányság prevenciós munkatársai az online-térben történő 

csalások elkerülésére hívják fel a figyelmet. 

Az utóbbi időszakban több alkalommal fordult elő olyan eset, amelynek során csalók 

telefonon keresztül a hívott személy bankjának alkalmazottjaként kérték el annak bankkártya- 

adatait, majd az adatok birtokában nagyobb összeget emeltek le okában a bankszámlájukról. 

További módszerként említhető, amikor 

a gyanútlan internet- és netbank 

használó, kecsegtető internetes 

hirdetésre – mint például kedvező 

kriptovaluta vásárlás – jelentkezve egy 

olyan elkövetési módszerbe fut bele, 

amelynek során a hirdető részéről egy 

tört magyarsággal beszélő személy 

meggyőző szövegkörnyezettel olyan 

alkalmazás (esetenként AnyDesk) 

letöltésére kéri a sértettet, amely 

program segítségével visszaállíthatatlan 

tranzakciókat tud végrehajtani a sértett 

netbankján keresztül. 
       Forrás: internet 

A hasonló bűncselekmények elkerülése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

 Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, 

illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt Önnek! 

 Legyen gyanús, ha a telefonáló személy tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, 

helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget! 

 Bankkártyája-, netbankja adatait ne adja meg idegeneknek se telefonon, se e-mailben! 

A különböző pénzintézetek az ügyintézés során soha nem kérik az ügyféltől 

 Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg 

ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik! 

 

 
Forrás: kiberpajzs.hu 
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben 

gazdag bűn- és balesetmentes Új Évet kíván 
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9024 Győr, Szent Imre u. 2-4. 

96/520-020 
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