GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Forrás: police.hu

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. október 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 – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja 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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E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu
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Hétvégi házak biztonsága
A hétvégi házak, üdülők a nyár elmúltával a legtöbb esetben lakatlanná, őrizetlenné válnak. A
tulajdonosok sok esetben csak tavasszal jelennek meg ismét az ingatlanjaiknál, az ekkor
szükséges munkavégzések céljából. A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi
szempontból a legfőbb különbség, hogy amíg az előbbi állandóan lakott, addig az utóbbi csak
időszakosan. Az ingatlanok védelmét is ennek
megfelelően kell megszervezni. A hétvégi
házak, nyaralók – a lakott területtől való
távolság miatt – jobban kiszolgáltatottak a
bűnözők
kénye-kedvének.
Talán
a
legfontosabb védekezés az anyagi kár
elkerülésére, ha legalább a téli időszakban
semmiféle értékes holmit nem hagyunk a
házban.
Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk:
Abszolút biztos védekezés természetesen nem létezik, de a betörést akadályozó vagy
megnehezítő módszerek, eszközök, berendezések léteznek. Az ingatlanok védelmében
hatékony megoldás lehet a kombinált védelem, amely a mechanikai védelemből (biztonsági
zárak, rácsok, fém redőnyök), valamint az elektronikai védelemből (riasztóberendezések,
kamerák, mozgásérzékelő lámpák) tevődik össze. Az épületek legkritikusabb pontjai a
nyílászárók: a bejárati ajtó, a hátsó ajtók, ablakok, valamint az erkély és pinceajtók. Lényeges,
hogy az ajtó erős, masszív (fém vagy tömör fa) anyagból készüljön, több ponton záródjon,
vagy több zárral lehessen zárni. A zsanérok erősek legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem
és a megfelelő zár is elengedhetetlen. Ma már korszerű fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett
zárbetétek kaphatók.
Amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe a lehető legkevesebb értéket találja ott! Az
értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgépeket, eszközöket ne ott tárolják! Amikor
már biztos, hogy hosszabb ideig nem tartózkodunk az épületben vigyük haza
vagyontárgyaikat! Az ott maradt értékekről, pedig készítsünk házi leltárt: típus megjelöléssel,
gyári számmal, ismertetőjegyekkel, fényképpel.
Napjainkban már egyre több üdülőterület
közelében
elérhetőek
a
vagyonvédelmi
vállalkozások szolgáltatási. Mérjék fel ezeket a
lehetőségeket is, és ha mód van rá hétvégi
házukat szereltessék fel riasztó rendszerrel.
Fontos kiemelni, hogy egyre több településen
működik
polgárőrség,
melynek
tagjai
rendszeresen
bűnmegelőzési
jellegű
járőrszolgálatot folytatnak. Célszerű velük is
felvenni a kapcsolatot.
Tehát még egyszer a fontosabb teendők:
 A komoly értéket képviselő ingóságot a szezon végeztével szállítsa el az épületből.
 Mindent zárjon el – kerti bútor, grillsütő – mert ezek a tárgyak az elkövetők figyelmét
felkeltik.
 Erősítse meg a nyílászárók mechanikai védelmét, szereltessen pótzárat, ügyelve arra,
hogy az ajtótok és pánt kellő szilárdságú legyen, az ajtó több ponton záródjon.
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Legyen az ablakon – az emeleti szinten is – spaletta, vagy rács, lehetőleg a falazatba
rögzítve.
Kerülje el, hogy a kertben vagy a melléképületben olyan használati tárgyak,
kéziszerszámok maradjanak, melyeket az elkövető a behatoláshoz felhasználhat
eszközként (létra, fúró, vasrúd).
Tartson rendet, a növényzetet vágja vissza, mert a sűrű sövény mögött a tettes
megbújhat, vagy a falhoz hajló faágon felmászhat.
A távjelzésre képes riasztórendszer beépítése ajánlott, mely vagyonvédelmi
vállalkozás távfelügyeleti központjában lévő diszpécsernek ad jelzést, így időben
megtörténhet a szükséges intézkedés.
Hatásos lehet egy mozgásérzékelővel működtetett lámpa felszerelése, melynek
felvillanó fénye megvilágítja a területet. A lámpatestet magasra szerelje, hogy ne
tudják azt könnyen elérni és megrongálni.
Vegye fel a kapcsolatot telekszomszédjaival és állapodjanak meg arról, hogy éber
figyelemmel kísérik egymás ingatlanját. Amikor időnként megjelennek, és gyanús
körülményt észlelnek, értesítsék a hatóságot és egymást.
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Csatorna ellenőrzésre hivatkoztak a csalók
Időnként környékünkön is megjelenik az a társaság, melynek tagjai néhány perces munkáért
több tízezer forintot is bezsebelhetnek csatornatisztítás ürügyén. Megint itt vannak, csak azóta
árat emeltek.
2020. október 8-án a Győri Ipari Parkban működő egyik
üzemnél jelentkezett be a társaság:
„Csókolom, jöttünk a főnökkel megbeszélt munkát
elvégezni”.
Beengedték őket, hamar el is végezték a munkát. Két órát
dolgoztak az udvaron és négyszázezret akartak számlázni.
Egy hete még a fővárosból kaptunk hasonló híreket, úgy néz
ki errefelé vette az irányt a trükkös társaság.
Nem árt felfrissítenünk: alaposan fontoljuk meg, hogy kit
engedünk be a saját, vagy a ránk bízott területre.
Forrás: internet

A csalók általában eljátszanak egy fedő történetet: hivatkoznak valakire, néha eljátsszák, hogy
épp a főnökkel beszélnek mobil telefonon. Általában gyorsan végeznek, nehogy kiderüljön a
szélhámosságuk, és a tisztességes ár 8-10 szeresét kérik a munkáért.
Legyenek óvatosak, a hívatlan látogatókkal. A tapasztalatok szerint a jóhiszemű lakók, vagy
alkalmazottak könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. Néhány perces munkáért akár
többszázezer tízezer forintot is bezsebelhetnek az "utazó csatornatisztítók"
Egyik trükkjük, hogy mindannyian formaruhában vannak, jegyzőkönyvet, hamisított
igazolványt és megbízólevelet is hoznak magukkal. Az
elkövetők a szervezettség látszatát keltik, bizalmat
ébresztve evvel az idős emberekben. Ha a trükk sikerül
és beengedik őket, elterelik a tulajdonos figyelmét majd
megszabadítják értékeitől.
Az idős emberek mellett gyakran intézményeket,
üzleteket, akár iskolákat is célba vesznek a trükkös
csatornatisztítók.
Valamilyen
fedőtörténettel
félrevezetik az alkalmazottakat: „a főnök ezt már
megrendelte, pikk-pakk végzünk, itt tessék aláírni és
fizetni”. Nagyon vastagon fog a ceruzájuk, a
tisztességes ár 8-10 szeresét legombolhatják.
Jó tudni, hogy közterületi víznyelők, csatornák és aknák tisztításáért soha senki nem kérhet
pénzt.
Forrás: internet

Ha valaki víznyelő vagy csatornadugulást szeretne bejelenteni, akkor a 06 80 20 40 86
telefonszámon éjjel-nappal megteheti.
A saját ingatlanjába, lakásába, bérleményébe pedig mindenki jól gondolja meg, hogy kit
enged be!
Hibabejelentésnél, csatornadugulásnál az "igazi csatornatisztítók" hívásra érkeznek, mindig a
bejelentőt keresik, név és telefonszám alapján.
Legyenek óvatosak, ne váljanak csalók áldozatává!
Forrás: https://www.pannon-viz.hu/
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Aktuális információkért, hasznos tanácsokért kövessenek minket
a Facebookon:
https://www.facebook.com/GYMS-MRFK-Bűnmegelőzési-és BalesetmegelőzésiPortál-649950255465048/

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
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