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Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. június havi bűnmegelőzési
hírlevelét 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. A hírlevelet a megyénkben dolgozó bűnmegelőzési munkatársaink által
megküldött ‒ az adott hónapra vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók
alapján készítjük el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen történtek, de
gyakorlatilag bárhol megtörténhettek volna.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságjai 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 Győr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, Telefax: (96) 520-000/15-69, BM: 21/15-69
E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu
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A szünidőben is vigyázzunk gyermekeinkre!

Forrás: Pixabay

Minden gyermek nagyon várja a nyári szünidőt, az önfeledt szórakozást és
a nyaralást. A szabadidő gondtalan eltöltéséhez ad bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat a rendőrség.
A szünetben jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez
egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre is. A tanítás
befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, esetenként
óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak. A fiatalok ebben az időszakban még
a szokottnál is több időt töltenek számítógép, okostelefon és táblagép
közelében, ezért fontos elfogadniuk, hogy szüleik biztonsági szűrő
segítségével felügyeljék online tevékenységüket.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyermekeikkel tekintsék át a
legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. A gyermekek
kerékpárját
tartsák
üzemképes
állapotban,
szereljék
fel
világítóberendezéssel, prizmákkal. Különösen veszélyes a görkorcsolya és a
gördeszka bukósisak nélkül történő használata.
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Előzzük meg a motoros baleseteket!!!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság a
motoros balesetek megelőzésének érdekében prevenciós tárgyú tanácsokat
adott a Győr környéki utakon közlekedőknek.
Az elmúlt néhány napban megyénk útjain nagy számban voltak érintettek
motorral közlekedő járművezetők a közúti közlekedési balesetekben. Több
esetben a sérülések kimenetele súlyos volt, azonban két balesetben a
motorkerékpáros életét vesztette.

A prevenciós szakemberek közúti ellenőrzések alkalmával közvetlenül
adtak tanácsokat a forgalomban résztvevő járművezetőknek az egy nyomon
haladó járművekkel közlekedőkkel kapcsolatos balesetek megelőzése
érdekében.
A szakemberek hangsúlyozták, fontos, hogy a motorosok különösen
fokozott óvatossággal közlekedjenek, és soha ne feledjék, hogy a közúti
közlekedés védtelen közlekedői közé tartoznak. Vezetéstechnikai
szempontból nem szabad megfeledkezni arról, hogy tavasszal, nyár elején
több hónapos vezetési kihagyás állhat egy motoros mögött, ezért a
szokásosnál körültekintőbben kell megtenni az első utakat, nem beszélve
arról, hogy még az autósoknak is szokni kell ilyenkor, hogy adott esetben
egy, vagy akár több motor is feltűnhet a visszapillantóban.
Mindenki motorozzon…
-MEGFONTOLTAN:
Tekintettel arra, hogy a vizsgált időszakban, de általánosságban is
elmondhatóan a motorosokat érintő balesetek több mint 50%-ában a motor
vezetője hibázik. A balesetek jellemző okai között vezető helyen áll a
sebesség nem megfelelő megválasztása (az út-, időjárási-, látási-, és forgalmi
viszonyokhoz képest), vagyis a relatív gyorshajtás;
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- FELKÉSZÜLTEN, FELKÉSZÍTETT MOTORRAL:
A motorkerékpárok közlekedésben történő részvételének is alapfeltétele a
műszakilag kifogástalan állapotú jármű és a vezető felkészültsége a
motorozásra. A baleseti okok között számtalan esetben tetten érhető a
vezetéstechnikai ismeretek, a gyakorlat hiánya, ezért mindenki felkészülten,
felkészített motorral közlekedjen;
- MEGFELELŐ VÉDŐFELSZERELÉSBEN:
A kétkerekű motoros járművel utazók baleseti kockázata meghaladja az
átlagot. Ennek oka, hogy a motorkerékpárosokat a gépkocsikban jellemző
passzív biztonsági megoldások nem védik, így közlekedési baleset esetén
testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Ezért fontos, hogy
motorozás közben mindig megfelelő védőfelszerelést kell viselni, illetve nagy
hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak,
motorosruha és motoros csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a
motorost a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetlegesen
bekövetkező balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti. (Jó
tudni, hogy a balesetben földhöz csapódott bukósisakot minden esetben le
kell cserélni, még akkor is, ha kívülről nem látszik komoly sérülés, mert
ilyenkor az ütéselnyelő réteg már nem képes ellátni feladatát);
- ÓVATOSAN:
A legfontosabb alapelv motorozás közben, hogy mindig mindenki a saját
tempójában közlekedjen. Sokan túlvállalják és veszélyes szituációkba
hajszolják magukat. Előzéskor mindig kellően megválasztott legyen a
sebességkülönbség, és közben mindig megfelelő oldaltávolságot kell tartani,
hogy az előzendő jármű vezetője -egy esetleges kanyarodás esetén a
visszapillantó tükrében- időben észrevehesse az előzési szándékot. Nagyon
fontos, hogy kanyarban nem szabad előzni hirtelen gyorsuló sportmotorral
sem, mert az előzéshez szükséges dinamikus gyorsulás során szinte
képtelenség korrigálni;

- FOKOZOTT FIGYELEMMEL:
Mindig számítani kell arra, hogy bármelyik pillanatban hirtelen kell
fékezni, esetleg vészfékezés közben kikerülési manővert is végre kell
hajtani. A helyes követési távolság megválasztása igen fontos, de emellett
mindig úgy kell motorozni, hogy legyen menekülő útvonal. Hirtelen
veszélyhelyzet esetén nem az akadályt kell nézni, hanem a menekülő
útvonalra kell koncentrálni.
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Tanulságos esetek
1. eset

Eljárás indult feljelentés alapján, ismeretlen tettes ellen, aki a sértett tulajdonát képező
családi házba 2018. május 30-án ismeretlen módszerrel behatolt és az étkezőben lévő 4
tagos szekrényben tárolt X tartóban elrejtett 1.500.000 Ft készpénzét és az arany ékszereit
eltulajdonította. A kutatás nyoma nem volt látható. A sértett az arany ékszerek értékére
vonatkozóan 2.000.000 Ft-ot jelölt meg.
A betörők kedvelt célpontjai a lakások, családi házak, hétvégi házak. Ne feledjék
azonban, hogy az ilyen bűncselekmények kis odafigyeléssel megelőzhetőek. Értékeink
védelméről ugyanis önmagunknak kell gondoskodnunk. A rendőrségi tapasztalatok is
azt mutatják, hogy a legtöbb lakásbetörést a nyílászárók megrongálásával, befeszítésével
követik el.
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési
szakemberei kérik, hogy fogadják meg tanácsaikat:
a Magyar Biztosítók Szövetsége tanúsítványával rendelkező több ponton záródó
biztonsági ajtókat részesítse előnyben a beépítések alkalmával,
bejárati ajtajára szereltessen jó minőségű biztonsági zárakat, láncot, amelyeket
minden esetben használjon is,
a nyílászárókra szereltessen befeszítés gátlót, amely az ajtó, ablak belökését,
befeszítését akadályozza meg,
ha teheti, a mechanikai védelem mellé kérje a vagyonvédelmi cégek elektronikus
őrzését (riasztó, távfelügyelet) is,
ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű, de nem
mindennap használatos ékszereket,
vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, fényképeket.

Ha azt észlelte, hogy betörtek Önhöz, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg,
mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését! Azonnal értesítse a rendőrséget a 107
vagy 112 ingyenesen hívható segélyhívó számokon!

2.eset
Lopás gyanúja miatt a sértett feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2018.05.11 napon 20:30 és 21:00 közötti időben, az utcán leparkolt, lezáratlan X típusú
személygépjárművéből eltulajdonította a feljelentő használatában lévő Y típusú mobiltelefont, a
benne lévő SIM kártyával együtt.
A bűncselekménnyel okozott kár kb.: 200.000 Ft.

Több évtizede már, hogy a gépkocsi feltörések elszaporodtak Magyarországon. Az
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a rendőrségnek az a tapasztalata, hogy az
elkövetők akkor hajtják végre a gépkocsi feltörést, ha biztosak benne, hogy zsákmányra
tesznek szert, mert kívülről (az ablakon keresztül) látszik, hogy értékes dolog van a
járműben.
A fenti eset alapján elmondhatjuk, hogy még mindig vannak olyan gépkocsi
tulajdonosok, akik esélyt adnak a tolvajoknak felelőtlen magatartásukkal.
A rendőrség folyamatos felhívásokkal, szórólapokkal, média megjelenésekkel azt
hangsúlyozza a gépkocsi tulajdonosoknak, hogy

Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban!

-
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hagyják a gépkocsiban,
ne hagyjanak értékes csomagot, mobiltelefont, GPS-t, laptopot és egyéb értékes
műszaki cikketaz utastérben, vagy egyéb látható helyen,
mindig zárják be az ajtókat, az ablakot húzzák fel, kapcsolják be a riasztót akkor
is, ha csak párpercre szállnak ki,
kiszállás után ellenőrizzék a kocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó élességét,
a biztonság sok esetben csupán óvatosság, és odafigyelés kérdése, és nem kerül
semmibe.

Vigyázzon értékeire, ne adjon esélyt a
tolvajoknak!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a lakosok
figyelmét:

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr, 2018. június 14.
Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető
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Árubemutatók a gyakorlatban
1. Potenciális érdeklődők megkeresése
A szórólapos invitálás eltűnőben van, helyette telefonon hívják a
potenciális vásárlókat. Az árubemutatók fő célcsoportját az időskorú
nyugdíjas, betegségekkel küzdő lehetséges vásárlók jelentik.

2. Bemutatók helyszínei
2016-tól az árubemutatókról szóló szigorú szabályokat a cégek úgy
kívánják elkerülni, hogy ezeket a rendezvényeket bejelentett, orvosi
rendelőnek kinéző üzletben tartják meg, így megfosztják a
fogyasztót az elállási jogtól. Ezen túl bemutatókat tartanak még
üzlethelyiségen kívül például: étterem, kultúrház, szálloda. Új
jelenségként magánlakásokon is tartanak, amely az idősek
sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt komoly veszélyt jelent.
Ez utóbbi két típusú helyen szervezett bemutató esetén a fogyasztót
megilleti a 14 napos elállási jog.

3. Az érdeklődők „szűrővizsgálata”
A fogyasztóvédelmi hatóság által lefolytatott ellenőrzések
tapasztalatai alapján elmondható, hogy jelenleg az árubemutatóval
egybekötött termékértékesítést végző vállalkozások körében a
legelterjedtebb gyakorlat, hogy a bemutatókat úgynevezett
„ingyenes állapotfelmérésként”, „egészségügyi szűrővizsgálatként”,
„egészségnapként” stb. hirdetik meg, az említett időskorú
célcsoportra tekintettel. A „szűrővizsgálatokat” általában olyan
személyek végzik, akik orvosnak adják ki magukat, ilyen végzettség
nélkül.

4. A kapott eredmények „kiértékelése”
Az ingyenes egészségügyi szűrést követően, a mérési adatok
kiértékelése után – a rendkívül rossz értékekre, a fogyasztók rossz
egészségi állapotára hivatkozva – a „probléma megoldását jelentő”
terméket kínálnak a jellemzően idősebb korosztályhoz tartozó
fogyasztók részére.

5. A termék bemutatása
A következő lépés a termékek bemutatása, a termék „jó”
tulajdonságainak részletezése, nem egy esetben beépített vagy
magát orvosnak kiadó személy bevonásával, aki saját magán
kívánja bemutatni a termék „csodás” gyógyhatását, állapotjavító
hatását, ezzel is vásárlásra buzdítva a résztvevőket.

6. A termék árának a kifizetése
2016 előtt a szervezők a helyszínen – hitelközvetítőkként –
nyomban fogyasztási hitelszerződéseket kötöttek.
- Ma már a készpénzes fizetés jellemző, illetve a vállalkozás
felajánlja, hogy saját gépkocsiján bankba, bankautomatához
kíséri vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a lakásán fizetheti ki a
terméket.
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7. A vásárlás után
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy
a cégek csak az értékesítésről szóló szerződés megkötéséig, illetve a
termék átadásáig készségesek. Később, amikor érkeznek a jelentős
összegű törlesztési csekkek és a vásárló szeretne a terméktől és a hiteltől
megszabadulni, akkor a cég már elérhetetlenné válik.

8. Mit tud tenni a fogyasztó?
Javasoljuk, hogy a fogyasztó üzleten kívüli értékesítés esetén a
vételtől számított 14 napon belül éljen az az elállási jogával. Ha ez
nem vezet eredményre, akkor forduljon a fogyasztóvédelmi
hatósághoz, hatósági eljárás indítása céljából, ahol segítséget kaphat az
egyedi igénye érvényesítéshez szükséges békéltető testületi eljárás
megindításához is. Javasoljuk továbbá a rendőrség felkeresését is,
ahol fogyasztók megtévesztése, vagy kuruzslás miatt tehetnek
feljelentést.

9. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai
- A fogyasztóvédelmi hatóság által 2017-ben végzett ellenőrzés első
időszakában összesen 19 esetben végeztek helyszíni hatósági
ellenőrzést. A szabályozás megelőzően az árubemutatókkal
kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai 2015-ben éves
szinten 180 hatósági ellenőrzést végeztek. Ezek az eredmények is
mutatják ezen jelenség visszaszorulását, egyre csökken ugyanis a
fogyasztóvédelmi hatóság által ellenőrzés alá vonható bemutatók
száma.
- Az eredményes fellépés következménye, hogy míg 2015-ben az
árubemutatós cégekkel szemben átlagosan havi 43 panasz érkezett,
2016-ban 26 panasz, addig 2017-ben ez a szám átlagosan havi 13-ra
csökkent.

10. Együttműködéssel az árubemutatókkal szemben
- Az árubemutatókkal szembeni eredményes fellépés érdekében az
NFM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága által
kidolgozott árubemutató akcióterv kerül megvalósításra.
- A fogyasztóvédelmi hatóság, a békéltető testületek, illetve a
rendőrség együttműködésével eredményesen fel lehet lépni az
árubemutatós cégek tevékenységével szemben.
- Az akcióterv alapján, tehát más tárcák és hatóságok is bevonásra
kerülnek ezen témakör kezelése érdekében. Az árubemutatók
ellenőrzését a fogyasztóvédelmi hatóság a társszervekkel együtt
(népegészségügy, munkavédelem, munkaügy, NAV) folytatja le.
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Győr-Moson-Sopron Megyei drogprevenciós összekötő tisztek
elérhetősége:

Győri Rendőrkapitányság - Kovácsné Róka Zsuzsanna r. főtörzsőrmester
Telefon: 06-96-520-000/15-43
Mobil:06-70-372-7306
drogprevencio.gyorrk@gyor.police.hu

Soproni Rendőrkapitányság - Kovács László szenior r. alezredes
Telefon: 06-96-520-000/46-61
Mobil: 06-20-295-6649
drogprevencio.sopronrk@gyor.police.hu

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság - Pápai Gyula c. r. őrnagy
Telefon: 06-96-520-000/40-83
Mobil: 06-20-247-9279
drogprevencio.movarrk@gyor.police.hu

Csornai Rendőrkapitányság - Harsányi Judit c. r. őrnagy
Telefon: 06-96-520-000/42-63
Mobil:06-20-295-7055
drogprevencio.csornark@gyor.police.hu

Kapuvári Rendőrkapitányság - Varga András r. főhadnagy
Telefon: 06-96-520-000/44-27
Mobil: 06-20-295-6670
drogprevencio.kapuvarrk@gyor.police.hu
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg
problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt
magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.”

A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető bárhonnan, vezetékes és mobiltelefonról
európai rövidített hívószámon – 116-123 – díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal
Magyarország területéről.

