
A nyár veszélyei

Itt az idegenforgalmi szezon! 
Nemcsak a közvetlen Balaton-parti, hanem a háttér településeken is megnő az idegenek, az
idegen, ismeretlen gépkocsival közlekedők száma. Szép számmal akad köztük olyan, aki a
nagyobb  tömeget,  forgalmat,  a  pihenésre  vágyók  óvatlanságát  kihasználva  készül
bűncselekmény  elkövetésére.  Közülük  kerülnek  ki  a  trükkös  tolvajok,  a  besurranók,  a
strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
A  mások  megkárosításának  szándékával  érkezők  a  strandi  forgatag  kihasználása  mellett
gyakran  választják  a  kis  forgalmú,  családi  házas,  nyaralós  övezeteket,  ahol  kevesebb  a
mozgás, ahonnan dolgozni, kirándulni, strandolni mennek az emberek. De éppen ezeken az
utcákon tűnhetnek fel az idegenek! 
Mindnyájunk  érdeke,  hogy  megelőzzük  a  bűncselekményeket!  Nagy  segítség,  ha  az
idegenekre,  szokatlan  dolgokra  a  Rendőrségre  történő  telefonálással hívjuk  fel  a
biztonságunkon őrködők figyelmét. Több esetben előfordult már, hogy maga a figyelem, az
igazoltatás is elég volt a bűnözők elriasztásához. 

A nyár a lazítás, a szórakozás, a kikapcsolódás ideje is. A nyaralókat a települések változatos
programokkal várják,  amelyek a helyi  lakosságnak is kellemes időtöltésül,  akár „bulizási”
lehetőségként is szolgálnak.   
A  bulizás  egyik  velejárója  lehet  a  mértéktelen  alkoholfogyasztás,  amelynek
eredményeképpen nem érzékeljük, hogy túl hangosan beszélünk, hogy hangosabb a zene, ami
zavarhatja a nyugalomra vágyókat, de nemcsak éjjel, hanem nappal is.
A Btk. Változás az alkohol fogyasztás területén hozott új dolgokat. Nem 0,8 mg/l légalkohol
szint  felett  (magyarul  szondázáskor),  hanem  már  0,5  mg/l  felett  is  bűncselekmény  az
alkoholfogyasztás. És a hangsúly a fogyasztáson van, nem kell becsípettnek vagy részegnek
látszani, hogy eljárás induljon, maga a fogyasztás ténye már büntetendő. Ez a helyzet a bódító
hatású anyagok fogyasztására is vonatkozik.

Az elmúlt héten újra megtörtént, hogy a baleset okozója elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy
emögött gyakran alkoholfogyasztás áll, a félelem a lebukástól. Arra azonban nem gondol a
gépjármű  vezetője,  hogy  egy  személyi  sérüléssel  járó  koccanás,  ütközés  helyszínének
elhagyása olyan bűncselekmény, amely elzárással is sújtható az eljárás végén. Aki nem áll
meg,  és  nem segít  a  sérülést  szenvedett  közlekedő  embertársának,  sokkal  nagyobb  bajba
kerül, mint a jogosítvány elvesztése egy időre!

Az  intelmekkel,  a  bűnmegelőzési  tanácsokkal  a  lakosok  és  a  vendégek  jobb  közérzetét
szeretném erősíteni. Célom, hogy minél kevesebb panaszossal, feljelentővel kelljen találkozni
a  Kapitányságon,  hogy  mindnyájan kellemesen,  jó  hangulatban töltsék  el  a  nyaralásra,
pihenésre szánt idejüket.
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