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T A R T A L O M:
1. Advent kicsit másképp
2. Vadveszély és követési
távolság

Készülünk 2020 karácsonyára, ami kicsit másabb lesz, mint az eddig megszokottak. Az
azt megelőző, adventi időszak tekintetében is vannak változások. Az éjszakai kijárási
tilalom, a karácsonyi vásárok, rendezvények elmaradása, a távolságtartási szabályok, a
maszkviselési kötelezettség és a 65 év felettiek vásárlási idősávja nagyfokú
alkalmazkodást igényelnek a lakosságtól. Az új szabályok követésének azonban nem csak
az egészség megőrzése szempontjából van jelentősége, hanem vagyonvédelmi előnyökkel
is jár. Ezt a témát járja körül hírlevelünk első része. Az online világ azonban ettől
független, ott a veszélyek inkább fokozódhatnak majd, ezért novemberi számunk
bűnmegelőzési ajánlásai továbbra is érvényesek!
A télapó ünnepségek is
elmaradnak,
így
a
rénszarvasokat
sem
kell
befognia a Mikulásnak a szánja
elé.
Ettől
függetlenül
gímszarvasok, dámvadak, őzek,
vaddisznók és kisebb testű
állatok felbukkanhatnak még
az utak mentén, gyakran
keresztezve is azok forgalmát.
A vadak jelenlétéből fakadó
közlekedés-biztonsági kockázat
közismert, azonban az elmúlt
hónap végén bekövetkezett
balesetek tovább árnyalták a
témáról
rendelkezésre
álló
információinkat. Hírlevelünk második részében ezekre térünk ki.
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1. Advent kicsit másképp

Az elmúlt években a belvárosok, üzletsorok, forgalmas bevásárlóközpontok és azok
parkolói visszatérő helyszínei voltak a különféle adománygyűjtő akcióknak. Az adventi
időszakban fokozódott ez a tevékenység, mivel ilyenkor volt a legnagyobb a forgalom, és
a szeretet ünnepének közeledtével növekedett az adakozókedv a lakosságban. Ezt
használták ki azok a csalók, akik valamilyen karitatív célból történő gyűjtésre hivatkozva
pénzt csaltak ki a járókelőktől. A pandémiás körülmények pillanatnyilag nem kedveznek
ennek a módszernek, ezért ezeknek a bűnelkövetőknek a felbukkanása nem túl valószínű.

A karácsonyhoz közeledve egyre inkább tetőzik a forgalom a piacokon, bevásárló
központokban. Ennek eredményeként korábban mindig kialakult az a „kritikus tömeg”,
ami kedvező helyzetet teremtett a zsebtolvajoknak. Idén várhatóan a távolságtartási
szabályok megtartása védelmet jelent majd ezektől a bűnelkövetőktől is. Ezzel szemben
az alkalmi lopások továbbra is napirenden lehetnek, mivel a vásárlók figyelme ilyenkor
erősen megosztott, kevésbé kontrollálják értékeiket, ezért az átmenetileg valahova (pl.
pultra, kasszaszalagra) letett vagy valahol (pl. próbafülke) ottfelejtett táskáknak,
pénztárcáknak hamar lába kellhet. E hónap első napján erre volt is már példa, amikor
egy vásárló abban a ruházati boltban hagyta a pénztárcáját, ahol nem sokkal korábban
egy cipőt felpróbált. Bár figyelmetlenségét hamar felismerte és visszatért az üzletbe,
addigra az ottfelejtett tárca már nem volt meg.
A 65 év felettiek nem kötelesek a részükre kizárólagosan fenntartott idősávban vásárolni,
azonban nem csak egészségük megőrzése, hanem vagyonbiztonságuk szempontjából is
célszerű ezt a lehetőséget kihasználni. Idősávon kívül akkor érdemes az időseknek üzletbe,
áruházba menni, ha oda fiatalabb családtagjaik is elkísérik. Ebben az esetben a
hozzátartozó nem csak fizikai segítséget tud nyújtani, hanem éberségével az értékek
megóvását is biztosíthatja.
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Az adventi időszakra korábban jellemző volt a lakásbetörések elszaporodása, mivel a
családok több időt töltöttek otthonuktól távol. A kijárási tilalom, a karácsonyi vásárok,
kulturális rendezvények elmaradása miatt azonban 2020 decembere e tekintetben is
másképp alakul majd. Mindettől függetlenül hasznos lehet a lakosság számára a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Házőrző alkalmazásának segítségével felmérni otthonának
védelmi szintjét. Az alábbi linken elérhető honlapról letölthető applikáció személyre
szabott tanácsokat ad az ingatlan biztonsági szintjének növelésére:
https://bunmegelozes.info/index.php/hu/projektjeink/hazorzo

2. Vadveszély és követési távolság
November végén a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 5 olyan
anyagi káros közlekedési baleset történt, amit az útra tévedt vadállatok idéztek elő. Nem
csak az esetszám indokolja a vadveszéllyel kapcsolatos újabb figyelemhívást, hanem az a
tény is, hogy ezek a balesetek a szokványosakat meghaladó tanulságokkal is szolgáltak.
A váratlanul felbukkanó vadak gyakran késztetik erőteljes lassításra – esetenként
vészfékezésre is – a közeledő járművek vezetőit. 2020. november 48. hetében két olyan
baleset is történt, amikor a fékező autónak nekiütközött a mögötte haladó másik gépkocsi.
Mivel személyi sérülés nem történt, az intézkedő rendőr mindkét esetben helyszíni
bírságot szabott ki a ráfutásos balesetet okozó sofőrökkel szemben.
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A KRESZ szerint járművel másik járművet
csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó
jármű mögött - ennek hirtelen fékezése
esetében is - meg lehessen állni. A hirtelen
fékezést indokló helyzet pedig bármikor
kialakulhat. A múlt heti vadelütések
közül az egyik vasárnap koradélután
történt, amikor általában nem számolunk
a vadállatok jelenlétével. Egy másik
balesetre pedig a veszprémi József Attila
utca folytatásában került sor, mindössze
8,5 méterrel a lakott terület végét jelző
táblától.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

