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ELBÍR HÍRLEVÉL

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. január havi bűnmegelőzési
hírlevelét olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és Biztonság
Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv szerint
készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a későbbiekben
a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a címlistából törölni
fogjuk. A hírlevelet a megyénkben dolgozó bűnmegelőzési munkatársaink által megküldött ‒
az adott hónapra vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók alapján készítjük
el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen történtek, de gyakorlatilag bárhol
megtörténhettek volna.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.
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Tanulságos esetek
1. eset
Nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt a sértett feljelentése alapján, eljárás
indult ismeretlen tettes ellen, aki 2018.10.01 és 2018.12.03 közötti időben az általa bérelt
nyitott albérleti szobából eltulajdonította antik tárgyait.
A bűncselekménnyel okozott kár: kb. 900.000 Ft.
A betörők kedvelt célpontjai a lakások, családi házak, hétvégi házak. Ne feledjék
azonban, hogy az ilyen bűncselekmények kis odafigyeléssel megelőzhetőek. Értékeink
védelméről ugyanis önmagunknak kell gondoskodnunk. A rendőrségi tapasztalatok is
azt mutatják, hogy a legtöbb lakásbetörést a nyílászárók megrongálásával, befeszítésével
követik el.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési
szakemberei kérik, hogy fogadják meg tanácsaikat:
 a Magyar Biztosítók Szövetsége tanúsítványával rendelkező több
ponton záródó biztonsági ajtókat részesítse előnyben a beépítések
alkalmával,
 bejárati ajtajára szereltessen jó minőségű biztonsági zárakat, láncot,
amelyeket minden esetben használjon is,
 a nyílászárókra szereltessen befeszítés gátlót, amely az ajtó, ablak
belökését, befeszítését akadályozza meg,
 ha teheti, a mechanikai védelem mellé kérje a vagyonvédelmi cégek
elektronikus őrzését (riasztó, távfelügyelet) is,
 ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb
értékű, de nem mindennap használatos ékszereket, vagyontárgyairól
készítsen házi leltárt, fényképeket.
Ha azt észlelte, hogy betörtek Önhöz, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg,
mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését! Azonnal értesítse a rendőrséget a 112
ingyenesen hívható segélyhívó számokon!
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2. eset
Jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség gyanúja miatt rendőri
jelentés alapján eljárás indult az elkövető ellen, aki 2018.12.22-én 17.30 óra körüli időben a
saját tulajdonát képező szgk-val ittas állapotban A vele szemben alkalmazott LION SD
alkoholszonda 1,43 mg/l értéket mutatott. A Drager alkoholszondát három esetben is
sikertelenül fújta meg, ezért vele szemben vér és vizelet mintavételre került sor.
Pár tény az ittas vezetéssel kapcsolatban:
Néhány pohár ital elfogyasztása növeli a reakcióidőt, és rontja a mozgáskoordinációs
képességet.Nagyobb dózisban zavarodottságot, elfolyó beszédet, torzult látást, elégtelen
mozgáskoordinációt eredményez, ezekhez a tünetekhez gyakran rosszullét és hányinger is
társul. Még nagyobb mennyiségben történő fogyasztása légzési nehézséghez, szélsőséges
esetben légzésbénuláshoz, általános érzéketlenséghez vagy keringési zavarokhoz vezethet.
Az alkohol minden fogyasztóra másként hat. Nincs két egyforma szervezet, így nincs két
egyforma módon történő feldolgozás sem. Még ugyanaz a személy is különbözőképpen
reagálhat ugyanannyi alkoholmennyiségre. A hatás függ például attól, hogy üres vagy teli
gyomorra ivott, mennyire fáradt, szed-e éppen nyugtatót vagy fájdalomcsillapítót. Ráadásul az
alkohol káros hatásai a nőkre erősebben hatnak, mint a férfiakra.
A KRESZ szerint Magyarországon nem vezethet járművet olyan személy, aki vezetési
képességekre hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, illetve szervezetében szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol található. Természetesen nem csak a szeszes italok, hanem az
alkoholtartalmú ételek fogyasztása is tilos.
Amellett, hogy az alkohol negatívan befolyásolja döntéshozó és koordinációs képességet, az
ittas vezetők sokkal nehezebben képesek megítélni az út mellett elhaladó tárgyak relatív
távolságát. Mivel az alkohol hatására számottevően romlik a mélységészlelés, ezért a vezető
rosszul méri fel a távolságokat, ami jelentősen növeli a baleset kockázatát.
A leggyakoribb balesettípusok közé tartozik az egyenes úton történő pályaelhagyás, és a
menetirány szerinti jobb oldalon szilárd tárgynak ütközés: fa, oszlop, támfal stb. Ugyancsak
gyakran történt pályaelhagyás a menetirány szerinti bal kanyarban az úttestről jobbra
kisodródás.
Az ittas járművezetők kiszűrésére a rendőrség különös figyelmet fordít. Az ellenőrzés során az
intézkedő rendőr elsősorban az ittasság érzékelhető külső jegyei bizonytalan vezetés vagy járás,
akadozó, összefüggéstelen beszéd, alkoholos lehelet - alapján dönt az alkoholszonda
alkalmazásáról. A Rendőrségnél jelenleg Lion, vagy Drager típusú korszerű elektromos kézi
légalkohol-mérő készülék van rendszeresítve.
Pénzbüntetés:
A gyakorlatban a bűncselekményi szintű ittas vezetést 200-650 ezer forint pénzbüntetéssel
büntetik.
Vezetői engedély elvétel:
A jelenlegi szabályozás szerint a bűncselekményi határérték (0.25 mg/l) alatti, de 0.15 mg/l
érték feletti ittas járművezetőt a rendőrök hiteles alkoholszondás (Seres, v. Drager) ellenőrzésre
előállítják. Ha beigazolódik, hogy ittasság nem éri el a bűncselekményi szintet, közigazgatási
bírságot kap, és vezetői engedélyét nem veszik el.
Ha a mért érték 0.25 mg/l feletti, akkor bűncselekményi szintű alkoholos befolyásoltság
gyanúja áll fenn. Ekkor a vezetői engedély elvételre kerül, és a vezető ellen büntetőeljárás indul
a Btk. 236.§ "Járművezetés ittas állapotban" vétség miatt.
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Utánképzés:
A pénzbüntetésen és vezetői engedély bevonásán kívül, utánképzésen kell részt venni ahhoz,
hogy az eltiltás végén a jogosítványt az okmányiroda kiadja. Az utánképzést kizárólag a
Nemzeti Közlekedési Hatóság végzi.
Az utánképzésen KRESZ és vezetési vizsgát kell tenni, valamint pszichológus méri fel a
személy egészségi állapotát. Ezt követően különböző programokra osztják, úgy, mint szigorú
számadású KRESZ tanfolyam, vezetési tanfolyam, illetve orvosi pszichoterápiás
csoportfoglalkozások.
Egy átlagos utánképzés 90 ezer forinttól indul, szélsőséges esetben elérheti a 220 ezer forintos
költséget is.
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Gépjárműve nem SZÉF !

Fogadják meg a Győr – Moson – Sopron Megyei Rendőr- főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának tanácsait!






Lehetőség szerint válasszanak őrzött parkolóhelyet, parkolóházakat!
Az esti és éjszakai órákban jól megvilágított parkolóhelyen parkoljanak!
Ne hagyjanak értékeket az autóban még akkor sem, ha azok a szélvédőn át nem láthatók!
Az elkövetők a számunkra szinte értéktelennek számító tárgyak miatt is képesek betörni
a szélvédőt, vagy feltörni a zárat, ami miatt jelentős lehet a rongálással okozott kár.
Nem tanácsos a nyílt utcán, bevásárlóközpontok, plázák környékén kipakolni az
autóból. A bevásárlás során két üzlet meglátogatása között ne rakodjanak be a
csomagtartóba! A rutinos tolvajok kifigyelhetik Önöket!
Lehetőség szerint alkalmazzanak minősített mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi
biztonsági rendszereket, eszközöket gépkocsijukban, amelyek beszerelését érdemes
szakműhelyben elvégeztetni.

Amennyiben gépkocsijukat feltörték vagy ellopták, hívják a rendőrség ingyenesen
hívható 112-es központi segélyhívószámát!
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Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr, 2019. január 14.
Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit,
elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki
traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.”
A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető bárhonnan, vezetékes és mobiltelefonról
európai rövidített hívószámon – 116-123 – díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal
Magyarország területéről.
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