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Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás 
területekben, ahol a természeti 
környezet megırizte jellegzetes 
arculatát, és ritka állatfajok és 
növények fordulnak elı. A hideg idı 
bekövetkeztével ismét elıtérbe kerül, 
az illetékességi területünkön meglévı 
erdıterületek vagyonvédelme, a 
falopások megelızése.  

Az eltulajdonított fa értéke néhány ezer 
forinttól akár több százezer forintig is 
terjedhet. Az elkövetık az ellopott fa 
egy részét saját felhasználásra, 
tüzelésre viszik el, de olyan is 
elıfordul, hogy eladásra szánják és így 
próbálnak meg pénzhez jutni, 
becsapva további személyeket. Az 
alkalmi fa tolvajok, a kistelepüléseket 
platós tehergépkocsival járva árulják a 
lopott portékát. Sajnos, a hihetetlenül 
kedvezı áron kínált „termékbıl” sokan 
vásárolnak, és a vevık többsége csak 
késıbb döbben rá, hogy csalás 
áldozatává vált.  Ezekre az adás-
vételekre jellemzı, hogy sokkal 
kevesebb mennyiségő tőzifát adnak át, 
szállítanak le a vevınek a kialkudott 
vételár fejében. További veszélyeket 
rejt magában az a tény, hogy a tőzifa 
lepakolása során – melyet 2-3 ember 
is végez – lehetıség nyílik a lakóépület 
szemrevételezésére, ahonnan a 
tulajdonos figyelmét elterelve 
különbözı értéktárgyakat, készpénzt is 
eltulajdoníthatnak.     

Az anyagi károkozás mellett minden 
esetben beszélni kell a természeti 
rongálásról is, mely igen jelentıs. 
Miért? A szakszerőtlen vagy idı elıtti 
fakivágás a természetben is kárt okoz, 
hiszen a sérült területet helyre kell 
állítani, ami az erdıgazdálkodót terheli, 
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és kártérítést sem kaphat érte. A 
személyi tulajdon védelme elsısorban 
a tulajdonos feladata, éppen ezért tıle 
is függ, hogy erdıs területe mennyire 
válik ez elkövetık célpontjává. A fás 
területek általában a településektıl 
távolabb esnek, ritkábban közlekednek 
benne, így állaguk megırzése illetve a 
bőncselekmények felderítése is 
nehezebb.   

2010. évben lépett életbe az új 
erdıgazdálkodási törvény, amelytıl az 
erdıgazdák és a törvényalkotók is azt 
remélték, hogy jelentısen 
visszaszorítja az elmúlt években 
elharapózott falopások számát. A 
statisztikai adatok alapján az illegális 
fakitermelés évente 300-500 ezer 
köbméterre tehetı.  

Az illegális fakitermelés 
visszaszorítását segíti a faanyag 
származási-igazolási rendszer 
bevezetése is, amely a kivágott fának, 
az erdıtıl egészen az elsıdleges 
felhasználásig történı nyomon 
követését írja elı. Ennek célja, hogy 
minden egyes faanyagvétel 
visszakövethetı legyen, így a fa 
kivágását követıen sorszámmal 
ellátott, tételes szállítólevelet kell 
csatolni minden szállítmány mellé, amit 
a közúti ellenırzések során be kell 
mutatni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új törvény szerint, az erdészek is 
megállíthatják a fát szállító jármőveket, 
igazoltathatják a sofırt, számon 
kérhetik, hogy honnan származik a fa. 
Ha a vezetı nem tudja igazolni, akkor 
nemcsak a fát foglalhatják le, hanem a 
lopáshoz használt eszközöket, köztük 
a szállításhoz használt jármővet is.     

Az erdıtörvény az engedély nélküli 
fakitermelést bünteti, a kitermelt 
faanyag minden köbmétere után 
30.000,- Ft-tal.  Ha a faanyagot 
ellopják, azt a Szabálysértési Törvény, 
illetve a Bőntetı Törvénykönyv is 
szankcionálja.  Amennyiben a jogsértı 
cselekmény természetvédelmi 
területen történik, az elkövetı 
természetvédelmi bírságra is 
számíthat, illetve súlyos esetben 
természetkárosítás miatt vonhatják 
büntetıjogi felelısségre. Az erdı 
látogatója az Erdıtörvény 61. § 2. 
bekezdése alapján nem tarthat 
magánál motorfőrészt, fél 
kilogrammnál nagyobb tömegő fejszét 
vagy 30 centiméternél nagyobb 
kézifőrészt.  
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Néhány rendırségi tipp 

a bőncselekmények megelızése 
érdekében: 

 

 

• Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó 
ajtó mindig legyen zárva, még 
akkor is, ha a lakásban, vagy a 
kertben tartózkodnak.  

 

• Ajtóérintkezı segítségével a 
belsı folyosón elhelyezett bim-
bam csengı mőködtetése 
jelzést adhat arról, hogy valaki 
belépett a házba.  

 

• A földszinti ablakokra célszerő 
zárat, illetve rácsot szereltetni.  

 

• Az értékeiket még a lakásban 
se hagyják elıl, lehetıség 
szerint zárt lemezkazettában 
tartsák ezeket! 

 

• Óvakodjanak az idegenektıl, ne 
nyissanak egybıl ajtót, kaput. 
Célszerő használni a kitekintı-
optikát.  Ha beengedik ıket, 
legyen Önökkel egy rokon vagy 
szomszéd!  

 

• Legyenek óvatosak a különbözı 
ürüggyel bekéredzkedıkkel, 

házalókkal! Ne engedjék be 
ıket a lakásba, még akkor sem, 
ha megvételre ajánlják 
termékeiket!   A közelmúltban, 
több esetben próbáltak 
elkövetık bejutni házakba 
akkumulátorok megvételre 
kínálásának trükkjével. A 
hivatalos személyektıl kérjenek 
minden esetben igazolványt 
bebocsátás elıtt!  

 

• Aki rosszullétre hivatkozik, 
számára hívjanak mentıt, vagy 
irányítsák a közeli orvosi 
rendelıbe!  

 

• A pénzváltás trükkjével 
próbálkozót a legközelebbi 
üzletbe, pénzintézetbe küldjék!  

 

• Csak ellenırzött, megbízható, 
hivatalos helyrıl vásároljanak! 

 

Ha gyanús körülményt észlelnek, 
azonnal értesítsék a rendırséget az 
ismert 107-es vagy 112-es 
telefonszámon, illetve hívják segítségül 
szomszédaikat, rokonaikat!  
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Hétvégi ház „bőnügyi 
szempontú” téliesítése 

 
 
 
 

 

 
 
 

A Fejér Megyei Rendır-
fıkapitányság ezúton szeretné 
felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján ısz 
végétıl a tavasz kezdetéig 
nagyobb számban fordulnak 
elı hétvégi házakban 
betörések. 

 
 
 
Az ıszi hónapokban a hétvégi 
ház tulajdonosok visszaköltöznek 
az állandó otthonaikba. A hétvégi 
házban maradt értékeik rövidebb 
– hosszabb idıre felügyelet 
nélkül maradnak. 

A kiskert tulajdonosok megfelelı 
óvintézkedéssel értékeik 
védelmérıl gondoskodhatnak, 
mellyel megelızhetıek a hasonló 
jellegő bőncselekmények 
elszaporodása. 
 
A hétvégi házakban történt 
betörések alkalmával a könnyen 
értékesíthetı kisgépeket és 
mőszaki cikkeket tulajdonítanak 
el az elkövetık. A 
tulajdonosoknak értékeik 
védelmében javasoljuk, hogy  
 

• a mozgatható értékeiket 
szállítsák haza vagy 
biztonságos helyre!  

 
• a hétvégi ház nyílászáróit 

megfelelı védelemmel 
lássák el! 

 
A rendırség adatai alapján, az 
elkövetık általában azokat a 
hétvégi házakat választják, 
amelyek jellemzıen csak 
minimális mechanikai 
védelemmel vannak ellátva. 
 

Kérjük, vigyázzanak értékeikre, 
tegyenek meg minden 
óvintézkedést annak 
érdekében, hogy ne váljanak 
bőncselekmények áldozataivá! 
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FELHÍVÁS 
 

A Mindenszentek ünnepe és 
a Halottak napja miatt az 
utakon, a hétvégén nagyobb 
forgalomra kell számítani, 
ezért kérjük, fogadják meg az 
alábbi tanácsainkat!  

• Kérjük a 
gépjármővezetıket, hogy a 
megszokottnál még 
körültekintıbben vezessenek, 
közlekedı társaikra legyenek 
tekintettel, és a szabályokat 
betartva, óvatosan 
közlekedjenek!  

• A temetık környékén az 
aktuális forgalmi rendet és az 
ott forgalmat irányító rendırök, 
polgárırök utasításait 
maradéktalanul tartsák be, 
hiszen ık az Önök érdekében 
végzik munkájukat! 

• Kérjük, hogy gyalogosan 
közlekedve is tartsák be az 
Önökre vonatkozó szabályokat, 
az autósok haladását ne 
akadályozzák!    

• Lehetıség szerint 
használják a tömegközlekedési 
eszközöket, amennyiben 
gépkocsival érkeznek a 

temetıkhöz, a parkoláskor 
legyenek körültekintıek!  

• Az autóban látható helyen 
értéket ne hagyjanak, az 
összes ablakot húzzák fel, az 
ajtókat pedig zárják be!  

 

A temetıkben közlekedve is 
legyenek körültekintıek, 
óvatosak, értékeiket, táskáikat 
ne hagyják ırizetlenül, ne 
tegyék le a sírokra, vagy azok 
mellé, mert ez könnyen szemet 
szúrhat a bőnelkövetıknek!         

  

Meghitt és békés 
emlékezést kívánunk!   
 

Fejér Megyei Rendır-
fıkapitányság 

 
 

 


