VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE

2017. NOVEMBER
T A R T A L O M:
1) Gyalogosgázolások a zebrán
2) A legendák színesednek, de a lényeg változatlan
3) Újabb eltűntek, akik rendőrök segítségével találtak haza

2017 őszének egy-egy szélsőségesen szeles, esős napot nem számítva szerethető volt az
időjárása, így a mindennapok során nem kellett különösebb kihívásokkal
szembenéznünk. Ez elsősorban a közlekedés terén jelentett nagy előnyt. Az éjszakák
eddig többnyire fagymentesek voltak és a ködképződés sem volt jellemző. Ezzel
összhangban az elmúlt hetekben a balesetek száma is kedvezően alakult, ami
önmagában még nem tehet minket elégedetté.
Az október vége, november eleje időszakára jellemző temetői csúcsforgalommal
kapcsolatos közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési feladatokkal idén is sikerrel
birkózott meg a Veszprémi Rendőrkapitányság, a közterület-felügyelet és a polgárőr
egyesületek. Egyetlen temetőlátogató sem vált baleset vagy bűncselekmény áldozatává. A
megerősített közterületi jelenlét azonban nem adhat védelmet az internet vagy telefon
segítségével elkövetett bűncselekményeknek. Ezek áldozataival a közelmúltban is
visszatérően találkoztunk a munkánk során.
A kellemes kirándulóidő sokakat vonzott ki a természetbe, voltak, akik csak rendőri
segítséggel találtak vissza. Úgy tűnik, a Zirci Rendőrőrs beosztottait egyre gyakrabban
szólítja a kötelesség az erdők mélyére.
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1) Gyalogosgázolások a zebrán
2017. 46. hetében két gyalogoselütés is történt
a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi
területén:
2017. november 13-án 5 óra 50 perckor Zirc,
Széchenyi utcán a Rákóczi tér 1. szám előtti
szakaszán lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
ütött el egy személygépkocsi vezető egy 53
éves nőt, aki ennek eredményeként
megsérült. A gyalogos sérülése 8 napon belül
gyógyuló.
Két nappal később, november 15-én 20 óra 10 perckor Veszprém Haszkovó utcán a 14.
szám előtt felfestett zebrán egy 74 éves helyi lakost ütött el egy autós. Az idős férfi
súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A felelősség kérdését a Veszprémi Rendőrkapitányság az első baleset ügyében
szabálysértési-, míg a második ügyében büntetőeljárás keretében vizsgálja.
A KRESZ egyértelműen fogalmaz az elsőbbség kérdésében, illetőleg abban is, hogy ezt
hogyan kell biztosítani a gyalogosok részére:
„Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni.”
„Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű
vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az
elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is
tudjon állni.”
Az első baleset még az éjszakai sötétség
megszűnte előtt, míg a második annak
beállta után történt. A láthatóság,
észlelhetőség nyilván korlátozottabb
volt, mint lett volna nappali világosság
mellett. A gyalogos-átkelőhely fokozott
óvatossággal történő megközelítése
követelményének
akkor
tud
a
járművezető megfelelni, ha adott
esetben
a
látási
viszonyok
korlátozottságát is figyelembe veszi, ez
pedig indokolttá teheti a még nagyobb
körültekintést és a mérsékeltebb sebességgel történő közlekedést.
Figyeljünk a gyalogosokra, óvjuk egymás testi épségét!
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2) A legendák színesednek, de a lényeg változatlan
Mint ahogy arról már januári
hírlevelünkben
beszámoltunk
csalások egyik „legnépszerűbb”
típusa az, melynek elkövetői
elérik,
hogy
az
általuk
mobiltelefonon felhívott sértettek
mobiltelefonokhoz
tartozó
számlaegyenlegeket töltsenek fel
egy közeli bankautomata vagy
éppen a kezükben lévő készülék
segítségével. A sértettek között
immár szép számmal megtalálhatóak a húszas éveikben járó fiatalok is. Míg korábban
leggyakrabban pénznyereményről szóló „örömhírt” közöltek az ismeretlen telefonálók
az áldozattal, majd ennek átutalásához kértek „technikai segítséget” tőle oly módon,
hogy az általuk bediktált „regisztrációs kódokat” kellett az ATM vagy a telefon
klaviatúráján beütni.
Már akkor jeleztük, hogy az alkalmazott legenda színesedik, hiszen a nyeremény
eufóriájába nem lehet mindenkit belelovalni, a gyanakvóbb áldozattal szemben prózaibb
megoldás tűnik célravezetőnek. Ilyen elsőre hihetőnek tűnő ürügy volt az
„adategyeztetés”, majd az elmúlt két hónapban már olyan feljelentéseket
jegyzőkönyveztek munkatársaink, melyekben a sértettek „rendszerhiba folytán
megsérült SIM kártyát”, „telefonszám újbóli regisztrációját”, a számlázási rendszer
összeomlását”, valamint „számlatartozást” jelöltek meg okként, amire az őket felhívó
személyek hivatkoztak. Ez utóbbi hivatkozás ráadásul „vak tyúk is talál szemet” alapon
igaznak is bizonyult, mivel a felhívott befizetései valóban nem voltak naprakészek.
E bűncselekmények legendáinak
evolúciója csak látszólag bonyolítja
a helyzetet, a megelőzés alapvető
szabályai ettől még nem változnak.
A lényeg, hogy ne kövessük
„vakon” ismeretlen telefonálók
utasításait! Bármilyen problémát
jeleznek azt ne telefonon, hanem az
adott szolgáltató ügyfélszolgálati
irodájába
rendezzük!
Ehhez
ragaszkodjunk még akkor is, ha ez
több idővel és fáradsággal jár! Mindez jócskán megtérül, ha ily módon elkerülhetjük az
áldozattá válást, nem szenvedünk el tízezer forintos nagyságrendű vagy ezt meghaladó
anyagi kárt.
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3) Újabb eltűntek, akik rendőrök segítségével találtak haza
1)
Egy idős nő eltűnését jelentette be hozzátartozója a rendőrségre 2017. november 7én 10 óra 26 perckor. A bejelentő elmondta, hogy eplényi lakásából ismeretlen helyre
távozott 81 éves rokona. Az eltűnt személyt 7 rendőr, 2 polgárőr és 6 erdész kereste, akit
2017. november 7-én 12 óra után pár perccel találtak meg lakásától körülbelül egy
kilométerre.
A rendőrök az épségben megtalált 81 éves asszonyt - hozzátartozóinak értesítését követően lakására szállították.

2)
Egy négytagú család Csesznekről kirándulni indult az erdőbe 2017. november 4-én,
koradélután. Túrájuk során letévedtek a jelzett turistaösvényről és a visszautat sem találták.
Mivel időközben rájuk sötétedett telefonon a rendőrség segítségét kérték.
A Zirci Rendőrőrs beosztottai visszahívták az ismeretlen erdőrészben rekedt családot,
kikérdezték őket, és a terepről adott leírásuk alapján felismerték, hogy a Dudar külterületén
lévő Ördög-lik barlangnál tartózkodnak. Kimentésükhöz a VERGA Veszprémi
Erdőgazdasági Zrt. egyik munkatársa nyújtott segítséget azzal, hogy a használatában lévő
terepjáróval a helyszín közeléig szállította az egyenruhásokat, akik innen már gyalogosan, a
fák között ereszkedtek le egy meredek terepszakaszon a bajba jutott személyekig.
Ezt követően a rendőrök a terepjáró, valamint a rendőrőrs szolgálati gépkocsijának
igénybevételével egészen cseszneki kiindulópontjukig vitték vissza az épségben előkerült
családot.
Idős személyeknél előfordul, hogy otthonuktól elbarangolnak. Akiknek már megromlott
az egészségi állapota, esetleg rendszeres időközönként gyógyszer szedésére szorulnak,
azok ilyenkor akár életveszélyes helyzetbe is kerülhetnek. Fontos, hogy a család, a
lakókörnyezet, a település közössége kellő időben észlelje a problémát és haladéktalanul
tegyen bejelentést, hiszen ilyenkor minden perc számít.
Természetjárók, kirándulók, gombászok esetében az erdőben történő eltévedések
megelőzésére már előző havi hírlevelünkben felhívtuk a figyelmet. Kapitányságunk
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vállalja e témában előadások, terepgyakorlatok megtartását „Biztonságban a
Bakonyban” elnevezésű programja keretében, melyet nem csak azoknak ajánlunk, akik
útra kelnek, hanem a bakonyi szállásadóknak is, hogy vendégeiknek szükség esetén
megfelelő instrukciókkal, tanácsokkal szolgálhassanak a biztonságos visszatéréshez.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

