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Közös Biztonságunk Hírlevele
 Beköszöntött a tavasz. A közúti közlekedésben a motorkerékpárral közlekedők száma meg
sokszorozódott. A motorkerékpáros járművezetőkkel szemben sokan táplálnak fenntartásokat és
ebből komoly sérüléssel járó baleset forrása lehet. A közúti közlekedés nem háború, nem kell hogy
küzdelem legyen! Figyelemmel egymásra sok baleseti helyzet elkerülhető lehetne!
 A szép idő a családi házas lakó pihenő övezetek utcáira csalja a gyerekeket. Több bejelentést
érkezik lakó pihenő övezetben „száguldó” járművezetőkre. Bele gondolva egy utcán játszó gyerek
mennyire kiszámíthatatlan mozgású és a helyes sebesség megválasztása mennyire fontos kell hogy
legyen! A jármű 40 km/h sebességgel közlekedve kívülről szemlélve száguldásnak tűnhet!
 Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények „trükkje” bővült. Ez ideig ismeretlen
elkövetők különböző politikai (pl. Fidesz –Mszp) pártokra hivatkozva ingyen krumplit szállítanak
zsákban lakások –házakhoz. Az idős személyek figyelmetlenségét, jóhiszeműségét kihasználva,
vagy pénz felváltás módszerével jelentős anyagi kárt okoznak alkalmi lopás módszerével. Az
elkövetők, járműveik beazonosításában egy kis figyelem idős korú szomszédunkra segítheti a
nyomozásokat
 Idős személyek sérelmére történtek hivatalos személynek ismeretlen elkövetők adták ki magukat
ELMŰ vagy Vízmű munkatársnak és fiktív számlák kifizetést kérték, majd így kifigyelve az otthon
tartott pénz helyét az elkövetők alkalmi lopás módszerével károsították meg a sértetteket.
 A hírlevélben újfent fel szeretném hívni a figyelmet a járművekben hagyott értékekre. Több esetben
kellett intézkedni Göd Fót Dunakeszi óvodái iskolái környékén feltört járművekkel kapcsolatban.
Az ülésen hagyott táska nem kihívás egy bűnözőnek! A cselekmény egyszerű elkövetéséből
adódóan és az elkövetési idő rövidsége miatt a cselekmény megelőzése fontos!
 A levelemben továbbra is ki kell térjek a bevásárló központokban feltűnő táska tolvajokra. A
bevásárló központok éttermi részén a magunk mögé a székre akasztott táska potenciális
„zsákmány” lehet. A sértettek feljelentésükben az elkövetési időről másodpercekben nyilatkoznak!
Értékeink védelme saját érdekünk is.
 Kapitányságunkra érkezett bejelentés a lakótelepen postaládák „megjelöléséről”. Ismeretlen
személyek feltehetően adatot gyűjthetnek, ki mikor van otthon. Gyanús személyek esetén a
lépcsőházában értesítsen bennünket
 Lakó környezetünkben felmerülő családon belül erősszakkal kapcsolatban a hatóság értesítése nem
történik meg több esetben. Segítséget nyújthat és sok kérdésben adhat választ a 06-80-20-55-20
ingyenesen (0-24 óra) hívható krízis telefon. A médiában több esetben felmerült a rendőrség
felelőssége, mulasztása. Jelzés nélkül nem tudunk segítséget nyújtani! Figyeljünk egymásra!
 Autópályán, autóúton visszatérő bűncselekmény a műszaki hiba színlelése az elkövető részéről,
majd alkalmi lopás. A sértetté válás, vagy a bűncselekmény elkövetésének gyanújának észlelése
esetén értesítsen bennünket! Az elkövetők külföldi rendszámú járművekkel követik el a
cselekményt.

 A vagyonvédelemmel kapcsolatban értékes jó tanácsként szolgálhatnak az alábbi felvetések
közvetlen környezetünk alakításával kapcsolatban. Az udvari világítás, mozgás érzékelő
beszerzése, esetleg házőrző kutya és az épületeken lévő nyílászárók –láthatóan is- megfelelő
minősége és állapota önmagában is csökkentheti az elkövetők kedvét, rontja sikerességük esélyét.
 A lakás betörések megelőzésre magánszemélyként is sokat tehetünk. Ajtót, ablakot egy percre se
hagyjuk nyitva, ha elmegyünk otthonról. A lakásunk kulcsát ne rejtsük a bejárati ajtóhoz közeli
„biztos helyre”. A lakásunk kulcsán ne tartsunk címünkre, nevünkre vonatkozó adatot. Segítséget
„csak egy pohár vizet” kérő idegent ne engedjünk a lakásba, hivatalos személytől kérjünk
igazolványt. Gyanús személyekről, eseményekről beszéljenek szomszédjaikkal, tájékoztassák
egymást. Elutazásunk, hosszabb távolmaradásunk esetén a levélszekrényünk nem ürítése szemet
szúrhat a betörőnek, ilyen apró segítséget kérjünk barátainktól.
 A megfelelő biztosítás nem véd meg a bűncselekménytől, de segít elviselni az okozott kár miatti
kellemetlenséget. Érdemes vagyontárgyainkról, értékeinkről (lehetőleg fényképes) leltárt –
nyilvántartást készíteni

 A bűncselekmények helyszín a közrendvédelmi rendőrök un. tájékozató kártyákat hagyhatnak. A

kártyán aláhúzással tájékozatják a szomszédokat a környezetükben megtörtént bűncselekményről.
A nyomozást elősegítő információ esetén kérem értesítse a Dunakeszi Rendőrséget, a kártyán
található mobilszámon, vagy a kapitányság központi számán (0627-341-055) éjjel nappal!

06 27 341 055 / 341 402 / 107
Segítsen, hogy segíthessünk !!!

Amit Önökért kiemelten tettünk az elmúlt időszakban

 Polgárőrség bevonásával kamerás rendszám felismerő ellenőrzések történtek körözött közúti
járművek kiszűrésére, „autóvadászatok”
 Mezőőrség bevonásával, segítségével illegális szemét lerakások felszámolására történtek
intézkedések
 A városokban a közlekedés rendjét zavaró parkolások kiszűrésére folyamatos PDA rögzítéssel
felvételek készültek, a szabálysértők szankcionálása folyamatban van
 A Dunakeszi Rendőrkapitányság az illetékességi területen napi vezénylésben végzi továbbra is a
sebességmérést. A sebességmérés helyszínével kapcsolatban továbbra is észrevételeket tehet


Városaink frekventált részein gyalogos rendőr szolgálat kerül végre hajtásra

 Közútjainkon az agresszív járművezetők kiszűrésére közlekedés rendészeti ellenőrzések történtek

Önökért dolgozunk, ha szükség van ránk, hívjanak minket, adjanak
segítséget, hogy a mindennapokban hol van nagyobb szükség ránk!

Biztonságért a közösség erejével!

