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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. novemberi 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. Amennyiben 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 faliújságai, stb.). Remélem ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.

Hírleveleinkben nem a „szenzáció számba menő” eseteket szeretnénk Önök elé tárni,
különleges eseteket csemegeként tálalni. Célunk az, hogy a hétköznapi életben

gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént bűncselekményekre,
illetve azok megelőzési lehetőségeire felhívjuk a figyelmet, hogy kevesebben
váljanak ezáltal áldozattá!
1.
Vásárlás
H. L-né mosonmagyaróvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki október végén
Mosonmagyaróváron egy áruházban a bevásároló kosarába tett táskájából miközben azt a
földön időnként magára hagyta, eltulajdonította pénztárcáját a benne lévő készpénzzel,
bankkártyájával, valamint okmányaival együtt.
G. L. győri lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki október közepén délután egy
szaküzlet parkolójában a nyitott gépkocsijából - míg rakodott - eltulajdonította táskáját a
Honlapunk: www.police.hu/gyor/bunmegelozes
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okozott kár: 30.000 Ft.
Vásárlás során soha ne hagyják értékeiket bevásárlókosárba, bevásárlókocsiba mivel
könnyen előfordulhat hogy azt a polcok közötti nézelődés közben nem tudják megfelelően
őrizni, vigyázni rá. A gépkocsiba való bepakoláskor különösen ügyeljenek arra, hogy vagy
tartsák maguknál táskájukat, vagy pedig – ha a gépkocsijuk alkalmas erre – kizárólag a
csomagtartó ajtaja legyen nyitva! Így nem válhat kellemetlen élménnyé egy hétköznapi, vagy
esetleg ünnepi bevásárlás.

2.
Kerékpár van-nincs…
P. J. kapuvári lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki október elején napközben
Kapuváron az egyik általános iskola kerékpártárolójából lakat levágás módszerével
eltulajdonította - fia által használt - lezárt állapotban hagyott kerékpárját. A bűncselekménnyel
okozott kár: 25.000 Ft. A rongálási kár kb.: 500 Ft.
L. M. kapuvári lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki október közepén napközben
Kapuváron az utcán lévő kerékpártárolóból a kerékpárját eltulajdonította. A kerékpárt úgy
zárta le, hogy a kereket a vázhoz lakatolta. A bűncselekménnyel okozott kár: 20.000 Ft.
Lehetőleg forgalmas helyen hagyjuk kerékpárunkat, ahol másokat nem zavar a közlekedésben.
Jó helynek számít egy olyan terület, ahol már több kerékpár is parkol, hiszen a lelkiismeretes
kerékpárosok figyelnek egymás járművére. Ha nincs a közelben biciklitároló, akkor olyan
lehetőleg masszív kovácsoltvas korlátot keressenek, amelyet nem lehet puszta kézzel kirántani
a földből. A kikötés előtt győződjenek meg arról, hogy nem kivehető a korlát. A kerékpáros
szakemberek azt mondják, a vázat és az első kereket együtt kell a fix tartóhoz rögzíteni,
ugyanis ha az első kerék tengelye "gyorszáras" és ha nem kötik a korláthoz, akkor pillanatok
alatt leszedhetik tolvajok az első kereket.
Semmiképpen ne a gumiborítású gyenge sodronyból készült lakatot válasszák, ugyanis ezt
csípőfogóval másodpercek alatt szét lehet vágni. Az edzett, hőkezelt lánccal és az úgynevezett
'U' lakattal egyszerre több kétkerekűt is lezárhatnak akár. A két lakatfajta biztonságosabb,
egyszerű használni és csak elektromos vágóval lehet eltávolítani, de ahhoz hosszú percek
szükségesek. Ezért érdemes olyan helyre kötni a kerékpárt, ahol erre nincs elég ideje a
tolvajnak vagy zárt helyen, mindenképpen zárható lelakatolt tárolóban.
Természetesen nincs tökéletes védelem, de minél rövidebb idő áll a tolvaj rendelkezésére,
annál kisebb az esélye a sikeres lopásnak.
További hasznos tanácsokat olvashatnak az érdeklődők a www.lopottkerekpar.hu internetes
oldalon.

3.
A felelőtlenség ellen nincs orvosság!
A kapuvári rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki október végén
éjszaka egy kapuvár környéki településen eltulajdonította H. F. Belorusz MTZ 80 típusú
mezőgazdasági vontatóját és a hozzá kapcsolt IFA HL61.02 típusú pótkocsit a lakása mögötti
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okozott kár: kb. 2.500.000 Ft.
A település külterületén lévő, bekerítetlen, ki nem világított, őrzés nélküli,
riasztóberendezéssel, kamerával el nem látott helyről, a traktor a gyújtáskapcsolójában
hagyott indítókulccsal tulajdonították el... Ebben az esetben a vagyonvédelem teljes hiányáról
és nagy fokú felelőtlenségről beszélhetünk csak, melynek ahogy a példa is mutatja, meg is lett
az „eredménye”.

4.
„Tuti” üzlet
G. Z. Mosonmagyaróvár környéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki október
végén napközben Mosonmagyaróváron a kórház parkolójában előzetes telefonon történt
megbeszélés követően átvett tőle 170.000 Ft készpénzt, hogy a mentőautókból visszamaradt,
felesleges 400 liter gázolajat eladja neki. Az ismeretlen személy azonban a pénzzel ismeretlen
helyre távozott, cselekményével tévedésbe ejtette a sértettet és ezáltal neki anyagi kárt
okozott. A bűncselekménnyel okozott kár: 170.000 Ft.
Nem egyedi esetről van szó, gyakran becsapják az olcsón nem legálisan üzemanyagot
vásárolni kívánó személyeket hasonló trükkökkel. Minden esetben olyan cégre hivatkoznak,
ahol több járművet használnak folyamatosan (pl. fuvarozó cégek, vagy a fent olvasható
esetben mentők) és roppant kedvező ajánlattal állnak elő. Az is bűncselekmény, ha valaki a
munkáltatója üzemanyagát adja el, de legtöbbször ez nem is történik meg. Csupán csak
keresnek egy hiszékeny embert akit becsaphatnak. Üzemanyagot benzinkúton vásároljanak és
nem érheti Önöket a példában bemutatott csalódás!

5.
Ismét próbálkoznak a „csatornajavítók” !
L. J-né tett bejelentést ismeretlen tettesek ellen, akik az engedélye nélkül kicserélték a lakása
ereszcsatornáját szeptember végén napközben egy Győr melletti kistelepülésen. A kéretlen
munkáért 81.000 Ft-ot akartak elkérni, amit nem fizetett ki. Mikor megemlítette, hogy rendőrt
hív, a személyek villámgyorsan beszálltak a külföldi rendszámú autójukba és nagy
sebességgel elhajtottak. Kára nem keletkezett.
Időről-időre megyénkben felbukkannak magyar vagy külföldi rendszámú autóval közlekedő
személyek, akik a családi házak ereszcsatornájának cseréjére vállalkoznak. Vagy
megalkudnak a tulajdonossal, vagy csak nekiállnak a munkálatoknak. Minden esetben egyszer
csak abbahagyják a munkát és jelentős összeget kérnek a munkájukért. Soha ne álljanak szóba
ilyen magukat ajánló önjelölt munkásokkal! Rossz minőségű munkát végeznek, sok esetben
nem is fejezik be a megkezdett munkát, illetve irreálisan magas összeget kérnek munkájukért,
amit a sértett megfelelő árajánlatok hiányában nem tud a valós árral összehasonlítani.
Mindig olyan szakemberrel végeztesse a munkát, akiben megbízik és lehetőség szerint
szerezzen be több árajánlatot is, mielőtt megbízna valakit. Amennyiben a fenti példában is
bemutatott személyek próbálkoznának Önöknél, haladéktalanul értesítsék hatóságunkat!
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Gázcsere telep látogatás csere nélkül
A Csornai Rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki október végén éjjel
egy Csorna környéki településen lévő vegyesbolt udvarán található kerítéssel körülhatárolt
gázcsere telepre, a telep ajtaján lévő lakat levágását követően behatolt, majd a gázpalack
tároló kaloda ajtajának kifeszítését követően eltulajdonított 33 teli és 4 üres 11,5 kg-os PB
gázpalackot. A bűncselekménnyel okozott kár: 551.000.- Ft, rongálási kár 5.000.- Ft.
A Csornai Rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki október végén éjjel
egy másik Csorna környéki településen lévő bolt udvarán található kerítéssel csak részben
körülhatárolt gázcsere telepre, a telep ajtaján lévő lánc levágását követően behatolt, majd a
gázpalack tároló kaloda ajtaján lévő lakat levágását követően eltulajdonított 15 teli és 24 üres
11,5 kg-os PB gázpalackot. A bűncselekménnyel okozott kár: 182.500.- Ft, rongálási kár
2.000.- Ft.
Fenti két eset nem egyedi, mint látható sok közös van bennük nem csak az eltulajdonítás
módszere és a céltárgy esetében. Érdemes megtekinteni a rongálási kár összegét, így
következtethetünk arra, hogy milyen „védelemmel” látták el tulajdonosaik a területet. Kérjük
hogy biztonságos zárszerkezetekkel, valamint megfelelő éjszakai megvilágítással tegyék
biztonságosabbá üzleteiket, telephelyeiket.
7.
Hírlevelünkhöz mellékeljük az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
tájékoztató anyagát és plakátját. Kérjük, lehetőségeikhez mérten tegyék minél szélesebb
körben elérhetővé!
8.
Az Országos Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával
közösen felső tagozatosok és középiskolások számára interaktív játékot hirdet, melyről szóló
tájékoztatót szintén hírlevelünkhöz mellékelünk.

Győr, 2012. november 14.
Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető

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

