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1.

Veszélyek az ünnepek alatt
A karácsonyi és szilveszteri ünnepek során az
őrizetlenül hagyott ingatlanok a megnövekedett
vásárlótömeget vonzó áruházak, üzletek, piacok
vonzzák
a
bűnelkövetőket.
Az
ünnepek
zavartalansága,
a
vagyonmegóvás
és
a
bűncselekmények elkerülése érdekében kérjük,
fogadja meg tanácsainkat:
Vásárláskor
pénztárcájára,
fokozottan ügyeljen!

értékeire

Ne hagyja a táskáját, pénztárcáját a bevásárlókocsiban,
kosarában! Pénztárcáját a táskájában helyezze el, azt mindig
húzza össze, zárja be!
Fizetés után mindig ügyeljen, hogy pénztárcáját ismételten jól
elzárja! Ne hordja pénzét farzsebben, külső kabátzsebben, nyitott
táskában!
Vásárlás után körültekintően pakoljon a gépkocsiba! Pakolás
során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől! (A trükkös
lopás elkövetése során, míg az egyik elkövető – kitalált indokokkal
- eltereli a gyanútlan áldozat figyelmét, a másik - a gépkocsiban,
táskában lévő - könnyen elérhető értékeket észrevétlenül
eltulajdonítja!)
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A bankkártya PIN kódját a kártyától elkülönítve, és ne a
pénztárcájában őrizze!
Interneten történő vásárlás esetén mindig tájékozódjon
eladóról, elérhetőségéről és a pontos vásárlási információkról!

az

Ne dőljön be az utcai pénzváltóknak, adománygyűjtőknek!
Lakásába
ne
engedjen
adománygyűjtőket!

be

idegeneket,

házalókat,

A családi látogatások, utazás ideje alatt őrizetlenül hagyott
ingatlanok vonzzák a betörőket! Forduljanak szomszédjukhoz,
barátjukhoz vagy ismerősükhöz, aki lakásukat, értékeiket
távollétük alatt is felügyelni tudja!

2.

Gépkocsi feltörés

Gyakori
bűnelkövetési
forma,
ugyanakkor igen könnyen kivédhető,
megelőzhető az áruházak, üzletek, piacok,
vásárcsarnokok,
benzinkutak
parkolóiban előforduló gépkocsi feltörés.
Értékeinek, pénzének megóvása érdekében:
Parkoló autójában értékeit ne
hagyja az utastérben látható helyen!
Értéktárgyait a gépkocsi csomagtartójába helyezze el!
Parkolás során válasszon kamerával megfigyelt, őrzött, vagy
forgalmas helyen lévő parkolót!
Mindig zárja be az ajtókat, ha elhagyja az autót!
Vásárlást követően körültekintően pakoljon a gépkocsiba!
Pakolás során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől!
Bűncselekmény elkövetése estén haladéktalanul értesítse a Rendőrséget az
ingyenesen hívható segélyhívó vonalon!

℡ 107, 112
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3.

Télen is óvatosan

Nem elég látni, látszani is kell!
A korai sötétedés mellett a tél beköszöntével a csapadékos (esős-havas), ködös
időben a látótávolság is megváltozik, mely lakott területen kívül, vagy gyér
közvilágítás mellett akár 10-15 méterre is csökkenhet. A korlátozott látási
viszonyok kiemelt baleseti kockázatot jelentenek, mind a gépjárművezetők, mind
a kerékpárosok és gyalogosok számára is. Az extrém időjárási körülmények
között minden közlekedőnek fokozott óvatosságot kell tanúsítani saját maga és
mások épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.
A közlekedés alapvető szabálya, hogy nem csak látni, de látszani is kell.
Normál látási viszonyok között például egy kivilágítatlan kerékpáros, vagy
gyalogos távolsági fényszóróval is hozzávetőlegesen csak 100 méterről válik
láthatóvá, és tompítottal mintegy harmadára-negyedére csökken az észlelési
távolság. Korlátozott látási viszonyok között az észlelési távolság tovább rövidül.
Az alábbi alapszabályok betartása
balesetmentes közlekedés érdekében.

tehát

elengedhetetlen

a

Látni és látszani alapszabályok járművezetők részére:
Autóját nappal, lakott területen belül is világítsa ki! /Nem kötelező, de a
jobb láthatóság és észlelhetőség érdekében megér ennyi többlet
energiafogyasztást/
Ellenőrizze a fényszórók működését, tisztaságát! /Elindulás előtt a
járművezetőnek kötelességszerűen ellenőriznie kell/
Ellenőrizze az ablaktörlők állapotát, ha kell, cserélje ki a lapátokat! Mossa
rendszeresen a szélvédőt!
Legyen a kocsiban jégkaparó, jégoldó, hókefe, törlőrongy, páramentesítő!
Tisztítsa le a havat, a jeget az ablakokról indulás előtt!
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o Menet közben használja a párátlanítót! Ha szükséges, időnként
álljon meg, takarítsa le az üvegeket és a fényszórókat!
/Gépjárművezetőknek kötelező!/
A sárga mellényt tartsa az utastérben, ha szükséges, kiszállás előtt vegye
fel!
Ha műszaki hiba miatt az úton kell megállnia, elakadásjelző
háromszöggel, vészvillogóval és - lehetőség szerint - más fényjelző
berendezéssel is figyelmeztesse autóstársait! Ha kiszáll, feltétlenül vegye
fel és utasai is a láthatósági mellényeket!
Az álló járművet is ki kell világítani!
Látni és látszani szabályok kerékpárosok/gyalogosok részére!
A kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedők fordítsanak kiemelt figyelmet
láthatóságukra akár lakott területen kívül, akár azon belül közlekedjenek!
Tartsák be a rájuk irányadó alapvető közlekedési szabályokat! (gyalogosok
a járdán, ha nincs, útpadkán a forgalommal szemben közlekedjenek,
átkeléshez a kijelölt-gyalogos átkelőhelyet vegyék igénybe)
Kerékpárral a kerékpárút, kerékpársáv a legbiztonságosabb!
A kerékpárt éjjel és korlátozott látási viszonyok között elől és hátul is
mindig ki kell világítani! A lámpák működésének vizsgálata elindulás előtt
kötelező!
Fényvisszaverő ruházat/mellény viselése éjjel és korlátozott látási
viszonyok között lakott területen kívül kötelező, de lakott területen belül
is ajánlott!

Balesetmentes közlekedést és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: veszpremrk@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Dr. Zombor-Marx Helga r. alezredes hivatalvezető

