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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. november havi kiadását 

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 hagyja értékesebb tárgyait a hétvégi házában a téli szezonra! 

 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya azt tanácsolja, 

hogy körültekintően zárja be hétvégi házát, kiskertjét, az ott tárolt eszközöket pedig inkább 

vigye haza. 

 

Az elmúlt időszakban a rendőrség több 

esetben is indított büntetőeljárást, mert a 

hétvégi házban hagyott szerszámokat, 

kisgépeket valaki ellopta. A kiskertek 

sokszor kívül esnek a forgalmas utakon, 

ezért könnyebb célpontot jelentenek a 

bűnözőknek. 

Ahogy hűvösödik az idő, rövidülnek a 

nappalok, egyre kevesebbszer látogatunk ki 

a hétvégi telkeinkre. Éppen ezért nagyon 

fontos, hogy a lehető legkörültekintőbben 

zárjuk be a kertet, kisházat és helyezzük 

biztonságba az ott tarolt értékesebb 

tárgyainkat is.  
Fotó: Internet 

    Érdemes a kisház ajtaját megerősíteni, a vasalatokat, zárakat felújítani, szükség esetén 

kicserélni.  

 Jó, ha az ajtót több, lehetőség szerint biztonsági zárral is védik. Az ablakokat belülről 

retesszel, kívülről pedig redőnnyel, illetve zárható zsalugáterrel is érdemes 

megerősíteni.  

 A kertkaput is zárják be, valamint a kertet körbevevő kerítést is ellenőrizzék le, hogy 

nincsen rajta sérülés, behatolásra alkalmas hely.  

 Az értékes szerszámokat, kisgépeket pedig érdemes hazavinni  

 Mindenkinek joga van saját értéktárgyait megvédeni, de fontos, hogy a megelőző 

jogos védelem szabályai szerint kell eljárnunk. Ez azt jelenti, hogy az eszköz, amit a 

vagyonvédelemhez használnak, semmiképpen sem lehet alkalmas az élet kioltására.  

 Hasznos lehet egy házőrző kutya, illetve egy külső kamera is.  

 Beszéljék meg kertszomszédaikkal, hogy szemmel tartják egymás telkeit, adják meg 

egymásnak elérhetőségeiket.  

 

 

Gyanús személy észlelése esetén figyeljék meg 

mozgását, járművét, szükség esetén hívják a -es 

segélyhívószámot. 

 

                                                        

                                                                                         Fotó: Internet 
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AZ ERŐSZAK SOHA NEM MAGÁNÜGY! 

November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 

Ugyan az ENSZ közgyűlése csak 1999 decemberében nyilvánította világnappá, azonban a 

nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta emléknapként tartják 

számon november 25-ét.    

A nők elleni testi/lelki/szexuális erőszak – így a párkapcsolati, családon belüli erőszak is – 

sok embert érintő társadalmi jelenség, amelynek oka az ENSZ szerint a nők és férfiak között 

kialakult történelmi okokra visszavezethető társadalmi egyenlőtlenség, hatalmi különbség. Az 

erőszak nem egy bizonyos magatartásforma által kiváltott hatás (nem kell/lehet kiprovokálni), 

az erőszak elkövetése minden esetben az elkövető döntése.  

 

 
Fotó: Internet: 

 

A kutatások során kiderült, hogy a nők jobban aggódnak egy ismeretlen ember támadásától, 

mint attól, hogy partnerük, vagy ismerősük követ el erőszakot ellenük. A statisztikák azonban 

rávilágítanak arra, hogy a nőket leggyakrabban a párkapcsolaton belül éri erőszak, ezen 

túlmenően is főként általuk többé-kevésbé ismert férfiak támadják meg, biztonságosnak 

gondolt helyeken (otthon, iskolában, munkahelyen, szórakozóhelyen, egyéb közösségi 

terekben). 

A nők elleni erőszak nem magánügy, hanem társadalmi felelősség: a közvélekedéssel 

ellentétben ugyanis nem egy extrém és ritka esemény.  

A jelenség elleni küzdelemben fontos, hogy az erőszak ne maradjon rejtve. A 

leghatékonyabban akkor lehet fellépni a nők elleni erőszakkal szemben, ha nem hallgatunk.  

Az erőszak célpontjai mindig egyedül érzik magukat, általában azt gondolják, hogy helyzetük 

egyedi: csak velük történik erőszak. 
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Amennyiben Ön bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális, gazdasági erőszak) 

áldozata, joga van a segítséghez! 

 

NANE Egyesület ingyenes lelkisegély-vonala bántalmazott nők és segítőik számára: 06 80 

505 101 (hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 18-22 óra között, és szerdán 12-14 óra között, 

chat-segély: szerdán 16-18 óra között).  

 

Patent Egyesület jogsegélyvonala - létfontosságú jogi és pszichológiai információk 

bántalmazó kapcsolatban élő nők számára: 06 70 220 2505 (szerdán 16–18 és csütörtökön 

10–12 óra között  

 

Áldozatsegítő Vonal – az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 24 órában 

hívható: 06 80 225 225 

 

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) 24 órában hívható 

krízisvonala, ha menekülni kell otthonról, vagy krízisszállást keres: 06 80 20 55 20 

 

Általános segélyhívó: 112  

 

Jó, ha tudja: a rendőrségnek kötelessége  

 minden „családon belüli erőszak”-híváshoz kimenni (nem csak „ha vér folyik”) 

 a feleket külön meghallgatni 

 meggyőződni róla, hogy az áldozat biztonságban van 

 tájékoztatni az érintettet a jogérvényesítés lehetőségeiről 

 

Mindenkit arra biztatunk, hogy aki tud, segítsen az érintetteknek, ha pedig bizonytalan abban, 

hogy ezt hogyan tegye, maga a segítő is hívhatja a fenti számokat.  

 

 

 
 

                   Fotó: Internet: 
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