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AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE!

 Hamarosan elkezdődik az ajándékvásárlási láz, amikor az emberek megrohamozzák a
boltokat, piacokat, nagyáruházakat, karácsonyi bazárokat. Ott lapul a nagyobb összegű

készpénz, és a bankkártya a zsebekben, táskákban, illetve a megszerzett áru a kocsikban.  
Sajnos a statisztikai adatok azt jelzik, hogy az emberek egy része nem fordít kellő figyelmet

értékeik védelmére. A bűnelkövetőket vonzza a vásárlási forgatag, gyakran
találnak kedvező alkalmat bűnös szándékuk megvalósításra ezekben a hetekben.

Azért, hogy az ünnepek ne bosszúsággal kezdődjenek, fogadják meg
az alábbi tanácsainkat:

Bevásárláskor ne tartsa a pénzét egy helyen!
Kizárólag annyi pénz legyen Önnél, amennyi feltétlenül szükséges!
A bankkártya mellett ne legyen ott a PIN-kód.
Autóban se pénzt, se értéket ne tároljon!
Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben figyeljen a 
környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához, így 
elkerülheti a sértetté válást!
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben     
tartózkodik, utazik!
Ajánlott válltáskáját maga előtt fogva közlekedni.
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!
Mobiltelefonját se hordja jól látható helyen!
Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmányokat!
Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy a kézre, lábra 
erősíthető övön hordható, illetve a ruházat alatt, nyakba akasztva viselhető 
táskák.
Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a 
pultra, a bevásárlókocsiba!
ATM-ből történő pénzfelvételnél idegen személy ne lássa a beütött kódot és a 
felvett összeget!
Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga mellett, 
ellenőrizze értékeinek meglétét!
Gyorséttermekben  ne a szék támlájára helyezze táskáját, kabátját, mert azt 
könnyen leakaszthatják a tolvajok!
Külföldi utazása során is fogadja meg tanácsainkat, mert a zsebtolvajlás 
nemzetközi "szakma". Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén 
utánajárásra és a  pótlás költségeire számíthat!



VIGYÁZAT!

 A zsebtolvaj általában nincs egyedül. A legtöbb esetben az elkövetők
"munkamegosztásban" tevékenykednek. Van közöttük olyan, akinek az a feladata,
hogy elterelje a figyelmet. A "fedező", az áldozat mellett eltakarja a tolvaj kezét. A

"jelző" feladata, hogy kiszúrja a tömegből azokat, akik figyelik őket.
Végül van az "zsákmánymentő", aki a lopást követen a helyszínről eltünteti

a megszerzett tárgyakat. Ha már bekövetkezett a zseblopás haladéktalanul tegyen
feljelentést, amelyet bármelyik rendőri szervnél megtehet, de célszerű a lopás
helye szerint illetékes rendőrkapitányságon megtenni. Készüljön fel rá, hogy a

feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni
azonosításra alkalmas jellemzőit! Az elkövetőről adott pontos személyleírás

nagymértékben segítheti a rendőrök munkáját.

Ha elvitték bankkártyáját, mobiltelefonját, azokat még a feljelentés előtt, amilyen gyorsan csak
tudja, tltassa le!         
Ha a lakáskulcsot is elvitték, akkor azonnal cseréltesse le a zárat! 
Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét és értesítsék a rendőrséget!

Érdemes megfogadni a tanácsokat a saját érdekükben, különösen most az ünnepek előtti
időszakban, hogy ne váljanak károsulttá, amely tönkre teheti a karácsony békéjét!

Mindig legyen

óvatos!



Házalás,
utcai árusítás

Az év végi ünnepek közeledtével egyre több településen jelennek meg az
utazó árusok, a házaló, ügynöki jellegű tevékenységet végzők. Gyakran

erőszakosak, és vannak olyan napok, amikor egy lépést sem lehet megtenni
a környezetünkben anélkül, hogy ne szólítanák le az embert. A kéregetők,

adománygyűjtők, szatyorból zoknit kínáló zugárusok a hétköznapok részeivé
váltak.

Többségük elsődleges célja a portékájuk értékesítése. Vannak azonban
olyan személyek is, akik e tevékenységet csak álcaként végzik. Nem

kizárható, hogy ezek a személyek,mintegy előzetes „terepszemle” után
vagyon elleni bűncselekményeket követnek el.

A lelkiismeretlen elkövetők leginkább az idős korosztályt célozzák meg, akik
készek beengedni az idegeneket és segíteni a svindlereknek.

Gyanútlanságukat fokozza, hogy az elkövetők gyakorta választékos
stílusban nyilvánulnak meg, ápolt külsővel állítanak be.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg az alábbi
tanácsokat:

Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező
idegeneket!
A lakásba semmilyen körülmények között ne engedjék be őket! Gyakran
mellékhelyiség igénybevételével, egy pohár víz kérésével próbálnak meg
bejutni a lakásba, jó érzékkel kifürkészni az otthon tartott pénz rejtekhelyét,
hogy ellopják azt.
Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket!
A lakás ajtaját és a kaput otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva!
Házaló, ismeretlen árusoktól ne vásároljanak!
A piaci ártól jóval olcsóbb termék vásárlását jól fontolják meg! Csábító lehet
az ilyen ajánlat elfogadása, azonban a hirtelen meghozott döntések mindig
nagyobb kockázattal járnak!
Idős, egyedül élő, rosszul látó embereket gyakrabban környékeznek meg a
csalók, tolvajok. Kérjék hozzátartozóik jelenlétét az üzlet megkötésénél!
Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, írják fel
gépkocsijuk rendszámát!

 Ha megtörtént a baj, azonnal hívja a rendőrséget a 112-es vagy 107-es
telefonszámot! 



Az internethasználat széles körű elterjedésével egyre többen intézik
vásárlásaikat, pénzügyeiket online. A kényelmes ügyintézés azonban
veszélyeket rejthet magában, ezért a kockázati tényezőkre érdemes

figyelmet fordítani.
Az internetes vagy más néven online kereskedelem mind a vásárlók, mind

az eladók számára számos előnnyel jár. A potenciális vevők otthonról
vásárolhatnak, lehetőségük nyílik az árak összehasonlítására, majd a

megrendelést követően a futár házhoz hozza az árut.
Mivel azonban a felek a legtöbb esetben nem találkoznak egymással, a vevő

a fizetést megelőzően nem látja élőben a terméket és ez a helyzet
kockázattal járhat,amelyet  a csalók kihasználhatnak.

Bár nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, a rendelés során érdemes
kellő körültekintéssel eljárni. Az online vásárlás legnagyobb veszélye, hogy a

megrendelő megkapja-e a pénzéért a kiválasztott árut, illetve azt kapja-e,
olyan minőségben, amit kiválasztott.

Az interneten történő vásárlás alkalmával mindenkor
legyenek körültekintőek, és az alábbiakra figyeljenek:

ha lehet, válasszanak személyes átvételi módot;
ellenőrizzék az eladót korábbi visszajelzések, közzétett adatok alapján;
bankkártya-adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán
adják meg (e-mailben soha);
ellenőrizzék, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal!

· 

AZ ONLINE VÁSÁRLÁS VESZÉLYEI

 

 

 

VIGYÁZAT csalók!



Tél közeledtével rövidülnek a nappalok, egyre többször sötét
van, mikor reggel útnak indul, vagy délután hazaérkezik. 
A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében
sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen
helyeket!

Támadások
elkerülésére mit tehetünk?

Fokozott figyelmet tanúsítson, ha nagyobb összeget vesz fel bankban vagy valamelyik
automatánál, hiszen sok esetben az elkövetők kifigyelik, hogy ki vesz fel pénzt.

Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi
feltétlenül szükséges!

Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen olyan helyre, ahol több
ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!     

Támadása esetén őrizze meg nyugalmát, ne tegyen félreérthető, hirtelen mozdulatokat,       
és adja át azt, amit a rabló kér. Mindenképpen célszerűbb a szituáció feloldása
helyzetelhagyással (meneküléssel), mint ellenállással. Amennyiben ez nem
sikerül, segítségkéréssel hívhatja fel magára a figyelmet!

A rendőri tapasztalatok azt mutatják, hogy az idős személyeket gyakran a lakásuk
közvetlen környezetében az utcán, lépcsőházban, sőt a lakásaik ajtajában
támadják meg, ezért otthon se veszítse el éberségét!

Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem készítse elő, majd
az
ajtót azonnal zárja be maga után!

Érdemes lehet személyi riasztót magánál tartani, amely vész esetén hangos, sípoló
hanggal ijesztheti el a támadót!

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a
rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívó számon!



A hideg idő közeledtével fontos, hogy a környezetünkben élő rászorultakat,
elesetteket segítsük annak érdekében, hogy biztonságban vészelhessék át a
beköszöntő fagyos napokat. A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen élő

időskorúak, közülük is elsősorban az egyedül élők és a szociálisan
rászorulók.

Idős, egyedül élő családtagokat, szomszédokat, ismerősöket,
gyakrabban látogassák meg, ellenőrizék, hogy van-e elég tüzelőjük,
füstöl-e a lakásuk kéménye!
Biztosítsák idős hozzátartozójuk részére az alapvető ellátást – tűzifát,
gyógyszert, tartós élelmiszert - főként akkor, ha betegségéből
kifolyólag nem tudja elhagyni a házat!
Javasoljuk, hogy vegyék igénybe az ingyenes, személyes
szolgáltatást nyújtó alapellátásokat, így a házi segítségnyújtást, a
kedvezményes étkezést!
A hideg elleni védekezés céljából alkoholt soha ne fogyasszanak!
Senki ne szégyellje, ha bajban van! Kérjen segítséget az
önkormányzattól, illetve a különböző szociális és
segélyszervezetektől!
Amennyiben közterületen olyan személyt látnak, aki segítségre
szorul,   azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget!
Rendkívül fontos, hogy segítsünk minden bajba jutott
embertársunknak, hiszen ezzel életet menthetünk!

FENYEGETŐ VESZÉLYEK A  HIDEGBEN

Az alábbiakra hívjuk fel a lakosság figyelmét:

Kérjük a lakosság segítségét, hogy amennyiben úgy
ítélik meg, hogy kihűlés veszélyeztethet valakit, akkor

értesítsék az önkormányzatot, mentőket, vagy a
rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy a    

112-es telefonszámokon!



Drogprevenciós összekötő 
tisztek elérhetősége:

Jászberényi Rendőrkapitányság
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós  

06-57-504-296

Karcagi Rendőrkapitányság
Fekete András r. főtörzszászlós  

06-59-500-250

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
          Jordán Katalin c. r. őrnagy         

06-70-337-1657

Szolnoki Rendőrkapitányság
Mészáros János r. alezredes   

06-20-464-2019

Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Lányi Zsolt r. hadnagy

06-70-337-1655


