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mit és hogyan posztol a közösségi fe-
lületeken, legyen szó egy vélemény-
ről, üzenetről vagy képről! 

- Ami egyszer felkerül a világhálóra, az 
örökre ott is marad! 

- A túlzott „kitárulkozással” saját ma-
gát és környezetét is bajba sodorhat-
ja! Nem kell feltétlenül mindenkinek 
tudnia, hogy például az egész család 
elutazott! 

- Sértő, bántó üzeneteket ne írjon, azok-
ra ne válaszoljon!

Legyen kételkedő, mert sok a netes átve-
rés!

- Általános szabály, hogy ami túl jó, 
hogy igaz legyen, az általában átve-
rés, de mindenképp gyanús! 

- Ha valaki bármilyen terméket ajánl 
valamilyen személyes információért 
cserébe (születési hely, idő, személyi 
igazolvány száma stb.), az szinte biz-
tosan csapda! Ezeket az adatokat ne 
adja meg! Ha mégis úgy dönt, hogy 
rábízza a személyes információit az 
illetőre, győződjön meg az ajánlat, il-
letve a személy hitelességéről!

Kerülje az idegeneket a neten!
- A kibertér-

ben sok a rej-
tőzködő, il-
letve a hamis 
személyazo-
n o s s á g g a l 
rendelkező 
egyén, akik 
az álcákat 
az áldozatok 
manipulálá-
sára hasz-
nálják fel.

ELBIR október
Legyen biztonságban a közösségi oldala-
kon!
Fontos annak tudatosítása minden korosz-
tály részére, hogy a közösségi oldalak fe-
lelőtlen használata számos veszély forrása 
lehet. 
Amit az életben nem tesz, azt ne tegye on-
line se! A való és a virtuális világ szabályai 
azonosak.
Használjon erős jelszavakat!

- Ezt az alapvető szabályt nem csu-
pán a közösségi média, hanem 
minden online felü-
let esetében érdemes 
betartani!

- Alkosson hosszú 
jelszavakat, ame-
lyek, kis- és nagy-
betűket, speciális 
karaktereket, szá-
mokat is tartalmaz-
nak! 

- Minden regisztrációt igénylő oldalra 
más-más jelszót használjon, és a jel-
szavakat havonta változtassa meg!

Folyamatosan ellenőrizze adatvédelmi 
beállításait!

- Ellenőrizze, hogy posztjait tényleg 
csak a barátai látják, illetve azok a 
csoportok, amelyeket megjelölt!

- Ha részletes adatokat ad meg profiljá-
ban, akkor ne engedje, hogy idegenek 
is láthassák ezeket, így az online bű-
nözők sem tudják felhasználni adatait 
a jelszavak kitalálásához!

- Ellenőrizze rendszeresen a beállításo-
kat, mivel a szolgáltatók hajlamosak 
időnként megváltoztatni ezeket!

Jól gondolja meg, hogy mit posztol!
- Mindig jól gondolja át, hogy kinek, 
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Trükkös faárusok
A fűtési szezon beköszöntével 
minden évben érkeznek bejelentések 
a rendőrségre tűzifa árusítással 
kapcsolatos csalásokról. A rendőrség 
ezért ismételten óvatosságra inti a tűzi-
fát vásárlókat!

Elkövetési módszereik a követke-
zők:

- A kereskedelmi árnál jóval ol-
csóbban kínálják „kiváló” minő-
ségű portékájukat plakátokon, 
hirdetési újságokban. Csak egy 
telefonszámot adnak meg a hir-
detéseikben, az áru értékesítését 
pedig általában helyszínre szállí-
tással vállalják.

- A jármű platóján még tíz mázsa 
a tüzelő, udvaron leborítva már 
csak ennek a fele. A laikus vevő 
még csak becsülni se tudja, hogy 
valóban annyit kapott-e, ameny-
nyit megrendelt.

- Előfordulhat, hogy nem a meg-
rendelt minőségű tűzifát szállít-
ják ki.

- A vásárlás során – ha nagyobb 
címletű bankjegyből vissza kell 
adni – kifigyelhetik, hol tartja a 
gyanútlan házigazda a pénzét és a 
figyelmét elterelve (vizet kérnek, 
WC-re, mosdóba mennek) elve-
szik tőle.

 
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá 
válást?

- Lehetőleg csak telephellyel és hi-
teles mérleggel rendelkező cég-
től, vállalkozástól vásároljanak 
tüzelőt! 

- Fontolják meg a kiválónak tűnő 
– piaci árnál jóval kedvezőbb – 
ajánlatot, őrizzék meg egészséges 
bizalmatlanságukat az árusokkal 
szemben!

- A megrendeléskor előre egyez-
tessenek időpontot a kiszállítás-
hoz, és lehetőség szerint kérjék 
meg valamelyik szomszéd vagy 
rokon segítségét, aki jártas a tü-
zelőanyagok vásárlásában!

- Ha nem ismerik jól a vállalkozót, 
céget, előre ne utaljanak, és ne 
adjanak át pénzt! 

- Csak akkor fizessék ki a fát, ha 
megnézték, hogy olyan minő-
ségű, amilyet szerettek volna, és 
a jelenlétükben le is mérték az 
átadott mennyiséget!

- Kiszállítás előtt készítse ki az 
előre megbeszélt vételárat!

- Legyenek óvatosak és otthonaik-
ba ne engedjenek be idegeneket!
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Hétvégi házak védelme
Megyénkben is nagyon sok hétvégi 
ház, nyaraló található.      
Ezeket a külterületi ingatlanokat a tu-
lajdonosok ősztől tavaszig ritkán hasz-
nálják, egyre kevésbé látogatják, ezért 
az elkövetők - mivel kicsi az esélye an-
nak, hogy tetten érik őket - ezeken a 
helyeken próbálnak értékeket szerezni. 
A betörők többsége oda megy be, ahol 
nem látják őt, ahol nincsenek bizton-
sági berendezések. Általában könnyen 
mozdítható dolgokat keresnek, műsza-
ki cikkeket, kerti kisgépeket, fémhul-
ladékokat.
Az ilyen bűncselekmények megelő-
zésére az alábbiakat ajánljuk:
Elektronikus, vagy mechanikus va-
gyonvédelmi berendezéssel lássák el a 
hétvégi házat
(riasztók, rácsok)!
Az ajtók jó minőségű biztonsági zá-
rakkal legyenek felszerelve.  Ameny-
nyiben hosszabb időre – különösen 
a téli időszakban – felügyelet nélkül 
hagyják az ingatlant, akkor abból az 
értéktárgyakat (elektromos háztartási 
berendezéseket, mezőgazdasági kisgé-
peket) biztonságosabb helyre kell vin-
ni, azokat felügyelet mellett kell tárol-
ni!
Szükséges, hogy a tulajdonos a téli 
időszakban is alkalmanként kilátogas-
son a hétvégi házához. Ellenőrizze a 
területet, a kertkapuk és a ház nyílászá-
róinak épségét, érintetlenségét!  Lehe-
tőség szerint egyeztessen a szomszéd-

jaival! Ha kimegy a hétvégi házához, 
a   szomszéd telkét is ellenőrizze, és 
egy másik alkalommal ő is tegye meg 
ugyanezt az Önével!
Fontos, hogy a hétvégi házaikban tar-
tott értékesebb tárgyaikról legyen le-
írásuk, listájuk, esetleg fényképük. 
Ha betörés történne, ezek segíthetik 
a bűncselekmény felderítését. Fontos 
kiemelni, hogy egyre több településen 
működik polgárőrség. A polgárőrök 
bűnmegelőzési céllal rendszeresen 
járőröznek. Célszerű velük is felvenni 
a kapcsolatot.
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