Ne csak a szép virágokra, s a madarak énekére figyeljünk!
Itt a tavasz. Ez azt is jelenti, hogy egyre jobban
benépesülnek a kiskertek, hegyi pincék. A tavaszi munkák elvégzéséhez szükséges kisgépeket
és a komfortérzetet növelő használati tárgyakat
(TV, zenelejátszó, mikrohullámú sütő) a gazda
már nem hordja haza, hanem kinn hagyja a hegyen, hiszen úgyis ott lesz rá szüksége.

tényt, hogy az egyszerű lakat, a rács nélküli ablak, nem jelent akadályt a betörőknek.
A baromfiólak védelme is sok kívánnivalót hagy
maga után. Elgondolkodtató, hogy az itt őrzött
értékes szárnyasokat sok esetben csak rigli, vagy
hagyományos lakat "védi".
Ugyancsak az emberi felelőtlenséget használják
ki azok a bűnözők, akik a pincék mellett parkoló
gépkocsik utasterében hagyott értékeknek nem
tudnak ellenállni, amíg a tulajdonos a kert másik
végében dolgozik. Hiába hívják fel a rendőrök a
figyelmet: az utastér nem értékmegőrző. Egy
üres táska is csábító lehet. A bűnözőknek ez nem
jelent zsákmányt, ám a tulajdonosnak annál több
bosszúságot.

A jó idő közeledtével azonban nemcsak a növényzet kel újra életre, hanem a bűnözők is aktivizálódnak annak reményében, hogy a hegyi
pincékben egyre több értéket találnak.
Sajnos még mindig nem nevezhető általánosnak,
hogy ezeket az épületeket megfelelő védelemmel
látnák el tulajdonosaik. Pedig nagyon széles a
választék a mechanikai védelmi eszközökből,
melyek még ezeken az elhagyatott helyeken is
szinte teljes védelmet nyújtanak.
A betörések többségét az ajtók, ablakok felfeszítésével követik el. Felmérések szerint egy betörő
5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja meg a lebukást, inkább
odébb áll.
Egy szakszerűen felszerelt zár, és rácsozat útját
állhatja a rossz szándékkal érkezőnek. Erre sokan csak akkor döbbennek rá, amikor a rendőrség szakemberei a helyszínelés során közlik a

Kérjük, fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává
és elkerülhessék az ezzel járó anyagi kárt és nem
utolsósorban a bosszúságot!


A nyílászárókon történő behatolás elleni védekezés egyik biztonságos megoldása a hevederzár használata. Hétvégi házuk valamennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot,
hiszen így az elkövetőknek több időt kell
szánni a sikeres bejutásra!



Ha kiskertjükben szerszámtároló van, a mechanikai biztonság minimális követelményeit
itt is meg kell teremteni. Ha van az építmé-

nyen ablak, célszerű ráccsal ellátni. Az ajtót
ajánlott biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni.






Tájékozódjanak, hogy működik-e a településen polgárőrség, vegyék fel velük a kapcsolatot! A polgárőrök rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak és ezzel a vagyonbiztonság fokozásában jelentős
szerepet töltenek be.



Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet
lakókörnyezetükre, szomszédaikra! Ha gyanúsan mozgó idegeneket látnak, jegyezzék
meg autójuk típusát, színét, rendszámát, s
hívják minél előbb bizalommal a 107-es
rendőrségi számot, vagy a Telefontanú ingyenesen hívható zöldszámát, a 06-80-555111-et! Ha használható személyleírást tudnak
adni a gyanús idegenekről, nagymértékben
segíthetik a rendőrség felderítő tevékenységét.



Ha megtörtént a baj, azonnal értesítsék a
rendőrséget! Ne változtassák meg a helyszínt, mert ez megnehezíti a nyomok rögzítését és későbbiekben az elkövetők felkutatását!

Amennyiben a szerszámtároló egyszerűbb
építmény, nem szabad benne értékesebb
szerszámokat és kisgépeket tartani. Még, ha
kényelmetlen is, célszerű ezeket mindig haza
vinni.

Ha épp kint vannak a „hegyen”, akkor sem
árt az óvatosság. Elképzelhető, hogy a kerti
munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése. Napközben is zárják be
a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre
veszik a hívatlan látogatót! Miközben épp lázas munkában vannak, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeket. A zsákmány ilyenkor többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az
anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.



Amikor haza indulnak, ne felejtsék el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati- és a
teraszajtót. Ha van elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválják!



Ha hosszabb ideig nem tartózkodnak a hétvégi házukban, értékes híradástechnikai, háztartási eszközöket és egyéb kisgépeket ne
hagyjanak az épületben! Az ott maradt értékekről pedig ajánlatos leltárt készíteni (típus
megjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel).



meg őket, hogy figyeljenek az Önök birtokára is!

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

Tájékoztassák szomszédaikat, ha hosszabb
ideig nem keresik fel kiskertjüket! Kérjék
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A családon belüli erőszaknál elég nagy a látencia, azonban a bűnmegelőzési szakág propagandatevékenységének, s az állampolgárok által
megtapasztalt rendőri intézkedések szakszerűségének köszönhetően az eddig rettegésben élők
közül egyre többen mernek bizalommal a hatóságokhoz fordulni problémájukkal. Főként az
elmaradottabb, munkanélküliséggel jobban sújtott régiókban kézzel fogható a kilátástalanság, s
ezzel együtt az agresszió növekedése is.
A konfliktushelyzetek
kialakulásának hátterében leggyakrabban
az anyagi természetű
viták, a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos
konfliktusok és a féltékenység
szerepelnek.

A
kiskorúak
veszélyeztetettségei a szülők
esti órákban általában alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett veszekedései és
verekedései folytán valósulnak meg. Ilyenkor az
esetek nagy hányadában a feleség, élettárs tesz
feljelentést az ismétlődő viták megoldására férje,
élettársa ellen.
Gyakori probléma a gyermekekkel kapcsolatos
láthatási időpont, annak elmulasztása, illetve
meg nem engedése. A gyermekek ezekben az
esetekben tanúi, elszenvedői a veszekedéseknek,
gyakran menekülnek a szomszédba, illetve rokonaikhoz.

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy
az esetek egy részénél elég az egyszeri, szakszerű tájékoztató, felvilágosító rendőri intézkedés.
Kis hányaduknál előfordulnak éveken át húzódó
egészségügyi (alkoholbetegség, pszichés problémák) és jogi problémákból adódó (peres
ügyek, elhúzódó válás, vagyonmegosztás) esetek
is.
Az intézkedéssel érintett személyek nagy része
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, lakáskörülményeik rosszak. Az esetek elenyésző
hányadában beszélhetünk csak jó módban élő
családokról, ahol mindkét fél dolgozik, egy vagy
két gyerek él a családban, ám a válás már folyamatban van.
Az ilyen jellegű történetek legnagyobb részében
a férj-feleség (volt házastárs, élettárs) közötti
konfliktus fordul elő, azonban jelentős számban
találkozunk szülő-gyerek közötti konfliktussal is.

A helyszínre érkező rendőrök a konfliktusban
érintett résztvevők számára a szükséges felvilágosítást megadják, többek között a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről, szükség esetén segítő szolgáltatásokról, illetve szervezetekről, menedékházak, anyaotthonok igénybevételének lehetőségeiről.

Amennyiben tettlegesség történt - magánindítványra büntethető cselekmény esetén - nyilatkoztatják a feleket a magánindítvány megtételének szándékáról. A helyszínen kitöltött nyilatkozatok esetenként alapjául szolgálnak a könnyű
testi sértés, magánlaksértés bűncselekmények
elkövetése miatti eljárás megindításának.

védelmére. Napi kapcsolatot tartottak a területükön működő gyámhivatalokkal, polgármesteri
hivatalokkal, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási intézményekkel, a védőnői
hálózattal, a Vöröskereszt szervezeteivel, az Áldozatsegítő Szolgálattal és civil szervezetekkel.
Szükség esetén részt vesznek esetmegbeszéléseken, illetve állandó meghívottak az iskolák ifjúságvédelmi felelőseinek értekezletein, ahol szintén lehetőség nyílik tanácsadásra, felvilágosításra.
Kiskorú személyek eltűnése miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárásokban minden esetben
vizsgálat tárgyát képezték az eltűnést kiváltó
okok.
A
bűnmegelőzési
referensek előadásaik
során felhívták a figyelmet a családon
belüli erőszak jellemzőire, jogi hátterére, a veszélyeztetettség korai felismerésének lehetőségeire, a segítségnyújtás módjaira. Számos szakmai fórumon tájékoztatták az oktatási és szociális szakembereket a témakör tapasztalatairól, a prevenció lehetőségeiről. Említésre méltó, hogy a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési csoportjának tagjai heti rendszerességgel tartanak fogadóórát a nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központban azok számára, akik
valamilyen ok miatt nem mernek a rendőrségre
menni. A rendőrség biztonságra nevelő programjaiban (Iskola rendőre, a D.A.D.A. valamint az
ELLEN-SZER) kiemelt helyet kapott a családon
belüli erőszak kérdésköre.

Súlyosabb esetekben azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket (adott esetben kényszerintézkedéseket) a további bántalmazás megakadályozása és a büntetőeljárás megindítása érdekében.
Ha úgy ítélik meg a helyzetet, akkor a helyszínen
azonnal elrendelik az ideiglenes megelőző távoltartást, azaz a bántalmazót 72 órára távol tartják
a veszélyben lévő családtagoktól. Amennyiben
nincs erre szükség, tájékoztatják a sértettet, hogy
az életvitelszerű tartózkodási hely szerinti helyi
bíróságon saját kezdeményezésre is kérhetik a
megelőző távoltartás elrendelését.
A körzeti megbízottak – és azok közül különösen
a kistelepülésen lévők – egyébként napi szolgálatuk során fokozott figyelemmel kísérik a veszélyeztetettnek ítélt családokat.

Több helyi rádió és televízió adásának témája is
volt a családon belüli erőszak. ELBÍR hírleveleink is több alkalommal felhívták az állampolgárok figyelmét az ilyen jellegű cselekmények megelőzésére, illetve a segítségnyújtás módjaira.

A ZMRFK és a rendőrkapitányságok bűnmegelőzési egységei kiemelt figyelmet fordítottak a
családon belüli erőszak kezelésére és a kiskorúak
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Itt a tavasz, a jó idő, egyre több időt lehet a
szabadban tölteni. Elő a bicajokkal! Emellett húsvéti ajándéknak is csodálatos a kerékpár, de a kötelező felszerelések beszerzéséről
se feledkezzünk meg! Hasznos ajándék lehet a
kerékpáros védő- és láthatóságot szolgáló felszerelések mellett a fejvédő sisak.

prizmák, fényvisszaverő felületekkel ellátott
ruházat a te biztonságodat szolgálják, így a
többi közlekedő jobban lát, hamarabb észrevesz, ami a közlekedés biztonságát növeli.

Legyünk partnerek, működjünk együtt! A
közlekedés nem harc. A közlekedők, akár
gyalogosan, akár kerékpárral, akár más járművet használnak, egymás partnerei, így közös
érdekük és feladatuk, hogy egymást kölcsönösen segítsék, közlekedésüket ne veszélyeztessék, indokolatlanul ne akadályozzák vagy nehezítsék.
Fontos és hasznos, ha egyre többen kerékpárral közlekednek. Azért is, mert így a többi
közlekedő egyre inkább észreveszi és elfogadja őket.
Ne feledd, a kerékpár jármű! A kerékpár
vezetője is a közlekedés egyenrangú résztvevője. Jogait és kötelezettségeit a KRESZ szabályozza.
Védd a sérülékeny közlekedőket! A közlekedőknek a sérülékenyebb partner védelmének
elvét kell követniük. Aki autót vezet, fokozottan óvnia kell a náluk sérülékenyebb kerékpárost és gyalogost. A kerékpárral közlekedőknek pedig a náluk sérülékenyebb gyalogosokra
kell fokozottan figyelnie.

A járda a gyalogosoké! A kerékpárral közlekedő csak vendég a járdán, ott a gyalogosan
közlekedőket nem veszélyeztetve közlekedhet,
de csak akkor, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre és más biztonságosabb
lehetőség nem biztosított az adott útszakaszon.
Látszódj, hogy lássanak! A lámpa nem divat A gyalogátkelőhely is a gyalogosoké, minden
és nem is ciki. A lámpák, fényvisszaverők, esetben le kell szállni és úgy kell áttolni a kerékpárt a másik oldalra.

Tilos a főútvonalon 12. életévét be nem
töltött személynek kerékpározni; ez esetben a gyalogos forgalom zavarása nélkül és
legfeljebb 10 km/óra sebességgel a főút melletti járdán is szabad közlekedni.

A láthatósággal kapcsolatos szabályok

Egyirányú utcákban szabályosan közlekedj!
A kerékpáros csak a kiegészítő táblával külön
jelölt egyirányú utcába hajthat be a menetiránnyal ellenkező irányba. Ezekben az utcákban fokozott óvatossággal és körültekintéssel
kell közlekedni.
Tájékozódj! Ha bizonytalan vagy a kerékpározással kapcsolatos kérdésekben a Magyar
Kerékpárosklub
weboldalán
(kerekparosklub.hu) és tájékoztató kiadványaiból (KRESZ, HOGYAN KÖZLEKEDJ), valamint az ORFK-OBB honlapjain (balesetmegelozes.eu és a kreszvaltozas.hu) tájékozódhatsz.
A kerékpár kötelező felszerelései








Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó személynek (ide
nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését) éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatáBiztonságos kormány, valamint első és hátrozott lámpákkal kell kivilágítani és a keréksó fékberendezés.
párt hajtó személynek – lakott területen kívül
Kormányra szerelt csengőhangot adó be– fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell virendezés.
selnie.
Az első kerékre szerelt 2 darab
borostyánsárga színű küllőprizma.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Előre fehér vagy kadmium sárga, hátra piBűnmegelőzési Alosztálya
ros fényt kibocsátó (legalább 150 méterről
észlelhető) lámpa, amely lehet a kerékpároson is (fejlámpa), a villogó fényű is megengedett.
Előre fehér, hátra piros színű prizma, mely
nem lehet háromszög alakú.
Lakott területen kívül 40 km/óránál nagyobb sebességű haladásnál kerékpáros
fejvédő használata kötelező (kerékpárral
max. 50 km/óra sebesség a megengedett!).

