Hogyan védekezzünk a gépkocsi-tolvajok ellen?
Rossz hír: a gépjárművek feltörésének, ellopásának megakadályozására nincs
tökéletes módszer. Jó hír: sokféle vagyonvédelmi és riasztóberendezés létezik,
amelyek megnehezítik, meghosszabbítják a járműbe való behatolást,
visszariasztják a tolvajokat, vagy megteremtik a tettenérés lehetőségét.
A gépkocsi-lopás megelőzésére szolgáló eszközök:
I. MECHANIKAI és ELEKTRONIKAI védelem

Első körben a gépjármű
mechanikai biztonságát
kell megteremteni,
ugyanis az elektronikus
riasztóberendezések nem
képesek meggátolni a
feltörést, csak jelezni
tudják a nem kívánatos
tett elkövetését!

Kerékőr: alább erről is

olvashatunk
I/1. Mechanikai eszközök
I/1/a. Egyszerűbb mechanikai eszközök
- kormánykerékre szerelt „esernyőnyél”: eszközök kellenek a felnyitásához,
márpedig a tolvajok nem szeretnek csomagokkal járni
I/1./b. Korszerűbb mechanikai eszközök
- kormány-, pedál- és sebváltó zárak: alkalmazásukkal nagyfokú biztonság
érhető el
I/2. Elektronikai eszközök
- leginkább elterjedt riasztóberendezések: mindig azonos kódsorozatot
bocsátanak ki, a bűnözők pedig ki tudnak építeni olyan elektronikus
berendezést, amely alkalmas az ilyen egységes kódsorozatot kibocsátó
gépjárműriasztó illegális vezérlésére
- legújabb
riasztók
(pl.:
ugrókódos
riasztócsaládok): bár költségvonzattal jár, a
magasfokú biztonság érdekében ajánlatos ezek
beszerzése, ugyanis az új rendszerek megjelenését
követően a bűnözők igyekeznek megfejteni a
technikailag újnak számító autóriasztó működését,
amihez időre van szükség
- elektronikus indításgátló (immobiliser): az ezzel felszerelt autók lophatók
el a legnehezebben, a gépkocsi-eltulajdonítás megakadályozásának egyik
leghatékonyabb módszere

II. FIGYELEMFELHÍVÓ és AZONOSÍTÓ JELZÉSEK
- „tetoválás”: a lopási szándék megelőzésére szolgál a gépkocsi ablaküvegeibe
begravírozott, kicsinyített méretű rendszám, amely bizonyító erejű azonosító
jelzésként szolgál
- festés: az azonosító jelek (rendszám, motorszám) karosszériára, belső
kárpitra, műanyag tartozékokra, titkos helyekre speciális, szabad szemmel
nem látható festékkel való rögzítése, ami ultraviola fény hatására lesz látható,
eltávolíthatatlan, és az esetleges szétbontást követően is azonosítható

III.
KERÉKŐR:
a
gépjárműkerekek
ellopásának
megakadályozását
szolgálja,
autósboltokban, szakműhelyekben szerezhető be és különösen ajánlott könnyűfém
keréktárcsák védelmére
A Veszprémi Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy ezek a lehetőségek a jármű
eltulajdonítását akadályozhatják meg, de annak feltörése ellen nem védenek. Pedig egy
tárgy gépkocsiból való ellopására ablakbetöréssel 5 másodperc is elég lehet, így a riasztó
hatástalan. Csak egyetlen megoldás létezik: nem szabad semmit szem előtt hagyni a
kocsiban.
Javasolják továbbá, hogy a gépjárművet
lehetőleg a tartózkodási hely közelében állítsa
le a tulajdonos, kerüljük az éjszaka
kivilágítatlan, elhagyatott helyeket, és a
kocsit nyitott ajtóval egy pillanatra se
hagyjuk magára. Kiszálláskor az indítókulcsot
mindig vigyük magunkkal, a kormányzárat
hallhatóan
kattintsuk be,
tekerjük
fel
ütközésig az ablakot, zárjuk be az ajtókat,
csomagtartót, motorteret, szereljük le az
antennát (ha levehető), és végül kapcsoljuk
be a riasztót.
Az egyik, amit nem szabad

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Védelem
autófeltörés
ellen:
ÜVEGEKRE
RAGASZTOTT BIZTONSÁGI FÓLIA – az üveg megreped ugyan a betöréstől, de nem esik
össze, a helyén marad, eltávolítani pedig csak a nagyon ellenálló fólia beszaggatásával
lehet, ami eltart egy darabig
Gépkocsi-lopás-, feltörés esetén hívandó számok: 107 (rendőrség), 112 (segélykérő)
A

RENDŐRÖK KIÉRKEZÉSÉIG A HELYSZÍNT NE HAGYJA EL , AZT LEHETŐLEG NE VÁLTOZTASSA MEG !

Minden idők legjobb magyar akció-krimisorozata, a
Tűzvonalban megmutatta azt is, milyen egyszerűen el
lehet lopni egy járművet, ha a sofőr felkínálja a
lehetőséget. A tulajdonos csak éppen kiugrott újságot
venni az út menti trafikba, és bár sorba se kellett állnia,
az autóját – a benn felejtett slusszkulccsal – már vitték
is… (kg jegyzete)
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