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Falunapok és a gépkocsik biztonsága
Bűnesetek az elmúlt napokban:
Bogács egyik szállodája előtt parkolt az a Mitsubishi L 200 típusú tehergépjármű, melyet ismeretlen
tettes 2012. február 11-én az esti órákban tulajdonított el. Az üdülőhelyre érkező tulajdonos autóját
lezárt állapotban hagyta a védett parkolóban, a riasztót beélesítve. Az elkövető ismeretlen módon
jutott be a gépkocsiba, majd a parkolót körbevevő vasláncot átszakítva elhajtott.
2012. április 09-én délután érkezett a bejelentés Komlóskáról, miszerint ellopták a lezárt állapotban
leparkolt, több millió forint értékű Volkswagen Caravalle kisbuszt. Az elvitt jármű mellett állt egy
másik ugyanilyen márkájú kisbusz melyet szintén kinyitottak, de itt eltulajdonítás nem történt.
A bűnesetekről tudomást szerezve a rendőrség a rendelkezésére álló minden lehetséges és szükséges
eszközökkel haladéktalanul megkezdte a nyomozásokat.

A gépkocsi lopás szerencsére nem tartozik azon jogsértések közé megyénkben, melyek gyakran
szerepelnek a bűnügyi krónikákban. Ez természetesen nem vigasz azoknak akik hűlt helyét találják
kedvenc járgányuknak a parkolóban. Általában a nagyobb haszon fejében márkás, újszerű állapotú
járműveket viszik el a tolvajok. A lopott gépkocsikat a tapasztalatok szerint rövid időn belül
szétszerelik és alkatrészként értékesítik, illetve gyanú van arra, hogy rövid időn belül határainkon túlra
viszik. Ezek mind szervezettségre utalnak.
A lopás megelőzésének, megnehezítésének ma már sok korszerű technikai eszköze létezik. Hatékony
mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek együttes alkalmazása lehetséges. Ajánlott a
piacon található számtalan eszközből azt beépíttetni, mely a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége)
által minősített termék, és felszerelését speciális műhelyekben, szakemberek végzik el.
A passzív mechanikai berendezések között különösen említést érdemel a beépített sebességváltó zár.
A legmodernebb védelmet a műholdas járműkövető rendszerek jelentik, melyek segítéségével
folyamatosan nyomon követhető a jármű mozgása.
Vélhetően profi, felkészült bűnözőkkel állunk szemben, akik a gépkocsik védelmi rendszerével, akár
számítógépes blokkolási technológiákkal tisztában vannak, gyorsan és szakszerűen indítják be az
amúgy többszörös védelemmel rendelkező járművet. Tehát bármilyen mechanikai és elektronikai
védelem csak kiegészítés lehet az élőerős őrzés mellett.

Segítséget jelenthet a gépkocsi lopások, vagy feltörések megelőzése szempontjából a településeken
tartott rendezvények alkalmával a parkolóhelyek visszatérő ellenőrzése, a helyi polgárőrség -ahol
működik, ott közterület felügyelet- vagy a helyi közmunkások bevonása. Az önkéntes segítők, vagy
kijelölt szervezők megfigyelhetik és regisztrálhatják a gépjárműforgalmat, felhívhatják a tulajdonosok
figyelmét az esetleges gondatlanságokra, a nem kellően zárt járműre, az utastérben hátrahagyott
tárgyak eltulajdonításának veszélyére. Észlelhetik a gyanúsan viselkedő személyek tevékenységét és
mozgásukat, mely adatok a rendőrségi eljárás során felértékelődhetnek.
A rendezvények szervezésének része kell, hogy legyen a biztonsági intézkedések megtétele:
-

A várható gépkocsi forgalomnak megbecsülése és ennek megfelelő önkéntes segítők kijelölése
(polgárőr, közhasznú munkás stb)

-

A kijelölt őrök részére a gyanús mozgások megfigyelése és regisztrálása érdekében egyértelmű
feladat meghatározás, és a parkoló járművek között figyelő szolgálat megszervezése

-

Szükség esetén további polgárőr igénybevétele, illetve intézkedés esetén rendőr értesítése

-

A parkoló őrök folyamatos jelenlétének pihentetésének és váltásának megszervezése

-

A rendezvények típusa szerint a parkolóhelyek kijelölése és megfelelő irányító táblákkal való
ellátása

Felhívjuk azon települések vezetőinek figyelmét ahol strand- illetve gyógyfürdő található, egy
visszatérő elkövetési módszerre.
Egyes bűnözők, a fürdőhelyek parkolóiba érkező autós vendéget követik attól a pillanattól, hogy
járművéből kiszállt. Az arra alkalmas pillanatban a kiszemelt áldozat gépkocsijának indítókulcsát az
öltözőszekrényből, vagy az őrizetlenül hagyott használati tárgyai közül ellopják, majd így a
megszerzett eredeti kulccsal elviszik a járművet.
Az eltulajdonítás tényéről a sértett sok esetben csak több órával később szerez tudomást, amikor már
az elsőleges rendőri intézkedések bevezetése mellett is a gépkocsi felkutatásának esélye lecsökken.
Kérjük, hogy a jogsértések megelőzése, valamint a vendéglátóhely, vagy akár a település jó
hírnevének megőrzése érdekében az üzemeltető cég bevonásával kezdeményezzék, több nyelvű
tájékoztató táblák kihelyezését, melyen keresztül közérthető módon felhívják a vendégek figyelmét a
rájuk leselkedő veszélyforrásra.
Osztályunk az elmúlt években különböző eszközöket vetett
be a járművek biztonságának megőrzése érdekében, melynek
során táblát helyeztettünk ki, és több nyelven nyújtottunk
információkat frekventált parkolóhelyeken.
Miskolc területén található parkolók automatáira kisméretű
öntapadós matricák kerültek kiragasztásra, vagyonvédelmi
tanácsokkal.
A hírlevélben is bemutatott matrica kihelyezését követően
30-40 százalékkal csökkent a gépkocsi feltörések száma.

A leírtak alapján ajánljuk, a kialakított parkolók be
és kijáratainál (akár egy A4-es lapra nyomtatott
betűkkel) az alábbi szöveg kiírását:
„Az autójában hagyott értéktárgyak nincsenek
biztonságban!”
„Your valuables there is no safety in your car!”
„Lassen sie keine wertsachen im auto legen!”
„A település területén
működik!” (ha van ilyen)

térfigyelő

rendszer

Bízunk abban, hogy a társadalmi összefogás előmozdíthatja annak a célnak az elérését, hogy a
jövőben egyre kevesebb járművet tulajdonítsanak el.
Tisztel Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Minden településnek hagyományokban gazdag és eredményes falunap rendezvényt kívánunk,
sok-sok visszatérő vendéggel!
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