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ismertetőjegyekkel.

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb 
településen működik polgárőr egyesület, 
amelynek tagjai rendszeresen folytatnak 
bűnmegelőzési járőrszolgálatot, ezért 
célszerű velük felvenni a kapcsolatot!

2. A külföldi munkavállalás veszélyei, 
emberkereskedelem és prostitúció

Az emberkereskedelem olyan 
bűncselekmény, amit a kereslet és a 
haszon irányít. A kereslet a szexuális 
szolgáltatásokra folyamatosan növekszik, 
ezért az emberkereskedők a legkifinomultabb 
módszerekhez folyamodnak, hogy a 
kínálatot folyamatosan fenntartsák, 
bővítsék, cseréljék.

A nyitott határoknak köszönhetően megnyílt 
az út az Európai Unión belüli szabad 
munkavállalásra. Közép-Európából fiatalok 
indulnak útra Nyugat-Európába,a jobb 
kereset reményében. Egy részük nyelvtudás 
és helyismeret nélkül – a „könnyű pénz” 
reményében – úgy gondolja, hogy megtalálja 
számításait. Ezeket a naiv fiatalokat 
kihasználhatják az emberkereskedők.

Elkövetési módszerek

ELBIR május havi hírlevele

1.Üdülő-, és kiskert tulajdonosok 
figyelmébe ajánljuk
A jó idő beköszöntével benépesülnek a 
hétvégi házak, üdülők. A tulajdonosok a 
szerszámokat, mezőgazdasági kisgépeket, 
vegyszereket, üzemanyagot, szivattyút és 
egyéb személyes tárgyakat, eszközöket nem 
viszik haza, azok őrizetlenül maradnak. A 
rossz szándékú emberek is tisztában vannak 
ezekkel.

A legfontosabb, hogy illetéktelen ne tudjon 
bejutni a telekre és a házba!

- Mindenekelőtt az ajtókat, ablakokat 
megfelelő mechanikai védelemmelkell 
ellátni!

- Létrát se hagyjanak elérhető helyen! 
Ezzel csökkenthetik a padlásajtó, 
vagy az emeleti ablak betörésének 
alehetőségét!

- Az ajtókat lássák el több biztonsági 
zárral!

- Szereltessenek fel ún. hangos vagy 
néma riasztással üzemelő, elektronikus 
védelmi berendezést!

- Kisebb beruházást igényel a 
mozgásérzékelő lámpa, amely szintén 
elriaszthatja az illetéktelenül behatolni 
szándékozókat!

Amennyiben a betörő mégis bejutna az 
épületbe, a lehető legkevesebb értéket találja 
az adott helyen! Értékes híradástechnikai, 
háztartási és egyéb kisgépeket, eszközöket 
csak szükséges mennyiségben és időre 
tárolják ott!

Az ottmaradt értékekről készítsenek 
leltárt: típus megjelöléssel, gyári számmal, 
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Nem újkeletű, de a mai napig jellemző 
módszer a különböző álláshirdetések útján 
történő toborzás. Az esetek jelentős részében 
maga az ajánlat teljesen ártalmatlannak 
tűnik, sőt kifejezetten „szexmentesként” 
hirdetik, és mindehhez irreálisan magas 
kereset társul.
Előfordulhat, hogy már Magyarországon 
elkészül egy munkaszerződés, ami teljesen 
hivatalosnak tűnik, de jellemzően mindenféle 
felvilágosítás és szerződés nélkül indulnak 
el külföldre a munkavállalók.
Az utazás szervezetten kisbusszal 
(valamelyik budapesti vasútállomás 
parkolójából) vagy személygépkocsival 
történik, általában „csak” női utasokkal.
Megérkezve a célországba a munkához 
szükséges papírok intézése végett elkérik a 
személyes okmányokat, amit már nem adnak 
vissza. Ezt követően már nem hitegetik 
tovább a nőket. Egyértelművé teszik, hogy 
a szexiparban sokat lehet keresni.
Akiket nem tudnak meggyőzni, azokat 
kényszerítik veréssel, lelki terrorral, 
bezárással vagy éheztetéssel, drogra 
szoktatással.
Ezt követően bordélyházakba helyezik el a 
nőket, ahol szándékosan több nemzetiségből 
származó nő dolgozik. Mindezt azért, hogy 
ne tudjanak segítséget kérni.
Az áldozatok az elvégzett „munkáért” 
fizetést alig, vagy egyáltalán nem 
kapnak. A bordélyházak egymás között 
cserélgetik, adják-veszik a nőket. A 
gyanútlan munkavállalóknak nyelvismeret, 
személyismeret nélkül minden kapcsolata 
megszakad a külvilággal.
Mit tegyen, hogy ne váljon áldozattá?

- Legyen óvatos a külföldi 
állásajánlatokkal! Gyanús, ha a 
hirdetés „könnyű” munkát ígér és 

nincs szükség nyelvtudásra.
- Még ha ismerős, barát vagy rokon 

ígért is állást, ne bízzon meg benne 
vakon! Mielőtt elfogadja az ajánlatot, 
gondolja át alaposan és kérje ki mások 
véleményét is!

- Kössön részletes munkaszerződést! 
Ez nem garancia semmire, de aki ettől 
elzárkózik, abban ne bízzon meg! Ne 
írjon alá olyan szerződést, amit nem 
tud elolvasni (idegen nyelvű vagy 
nem hagytak rá elegendő időt).

- Tájékozódjon a munkavállalás és 
a kint tartózkodás feltételeiről! A 
külföldi munkaszerződés kötelező 
tartalmáról Magyarországon 
jogszabály rendelkezik.

- Amint megérkezett a célállomásra, 
értesítse családját, barátait!

- A közvetlen rokonainak mindenképpen 
adja meg a leendő szállása pontos 
címét és a munkáltató adatait!

- Írja fel a helyi magyar nagykövetség, 
konzulátus telefonszámát!

- Hagyjon otthon egy fénymásolatot az 
útlevélből és egy példányt a legutóbb 
készült fényképéből!

- Azonnal tájékoztassa az otthoniakat 
a tartózkodási helyével kapcsolatos 
bármilyen változásról!

- Mindig legyen annyi tartalék pénze, 
amennyiből baj esetén haza tud utazni!

- Semmilyen körülmények között ne 
adja ki a kezéből személyes iratait!

- Ha ellopták vagy elvették az iratait, 
ne tétovázzon, hanem azonnal lépjen 
kapcsolatba a rendőrséggel, vagy 
a magyar nagykövetséggel. Az EU 
területén a 112 segélyhívó számon 
bármikor kapcsolatbaléphet az adott 
ország rendfenntartóival, ehhez nem 
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hívásfogadó központ szakképzett 
híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.

A vészhelyzet szubjektív fogalom, így 
nem lehet pontosan meghatározni, hogy 
mikor tárcsázza a segélyhívószámokat. 
Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a 
készenléti szerveknek milyen esetekben 
van intézkedési kötelezettségük.

Hívja a segélyhívószámokat minden 
olyan esetben, ha
•	 közvetlen vagy közvetett életveszély 

áll fenn, az érintett nagy mennyiségű 
vért veszít, láthatóan nem kap levegőt, 
eszméletvesztés után nem tér magához, 
csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, 
súlyosabb sérülés érte (csonttörés, 
elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, 
nem lehet vele kommunikálni, ön- 
illetve közveszélyes;

•	 súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető 
közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát 
vagy annak résztvevője;

•	 több ember halálát okozó járványos 
megbetegedés, mérgezés vagy 
kábítószer-túladagolása esetén, 
radioaktív sugárzás, vagy veszélyes 
anyag kiáramlása miatt;

•	 az állampolgárok életében jelentős 
fennakadás, emberi élet(ek)et 
veszélyeztető esemény történt (tűz, 
földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, 
gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai 
helyzet);

•	 valamilyen bűncselekmény szemtanúja, 
sértettje (például: emberölés, fegyveres 
rablás, lopás, garázdaság, verekedés);

•	 eltűnt vagy öngyilkos szándékú 
személy megtalálásához kér segítséget, 
ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, 
kánikulában zárt gépkocsiban hagyott 

kell pénznek lennie a kártyán, SIM 
kártya nélkül is hívható, nem kell a 
telefon PIN kódját sem ismernie!

Mindenkinek joga van a segítséghez és 
a védelemhez, még akkor is, ha kisebb 
bűncselekménybe keveredett (feketemunka, 
hamis iratok)!

3.  A 112 életet menthet. Felelőtlen 
hívással ne kockáztassa mások 
életét!

Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti 
szervek – a mentők, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv és az általános 
rendőri feladatok ellátására létrehozott 
szerv  – elérését biztosító, ingyenesen 
hívható, alábbi hívószámokat:
•	 104 (a mentők)
•	 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv)
•	 107 (az általános rendőri feladatok 

ellátására létrehozott szerv)
•	 112 (egységes európai segélyhívó szám)

Mi a vészhelyzet?

Olyan ember, állat, műszaki hiba, 
elemi erő, természeti esemény, baleset, 
betegség vagy élettani körülmény okozta 
helyzet, ami az életben, testi épségben, 
anyagi javakban okozott kárral, illetve 
a természetes és mesterséges környezet 
fokozott megrongálásával vagy ezek 
veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt 
kérő személy, illetve a környezetében 
lévők a készenléti szervek helyszíni 
segítsége nélkül önállóan megoldani nem 
képesek.

A nap 24 órájában az országban két 
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kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli 
időjárási viszonyoknál hajléktalan 
személy közterületen alvásáról van 
információja;

•	 a közlekedési jelzések megrongálódását, 
működésképtelenségét vagy egyéb 
vészhelyzeteket (például: gyerekek 
köveket dobálnak az autóútra), 
közlekedési akadályokat (például: közút 
veszélyes szennyeződése), közüzemi 
zavarokat (például: leszakadt veszélyes, 
szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt 
fa, ami a közlekedést akadályozza) 
észlel a bejelentő;

•	 rendkívüli halál történik (például: 
vízből kivetett elhunyt személy 
megtalálása), körözött vagy elővezetni 
kívánt személy, vagy körözött tárgy 
(gépjármű, ékszer) hollétéről van 
információja, talált tárgyról, elhagyott 
gyanús csomagról, állatról, esetleg 
álrendőrök, házaló ügynökök, házaló 
adománygyűjtők működéséről van 
tudomása.

A hívásfogadó bejelentkezését követően 
a következőket mondja el:

Még ha felfokozott érzelmi állapotban is 
van, egy esemény bejelentésekor próbáljon 
nyugodt maradni és a problémát tisztán, 
világosan, a hívásfogadó kérdéseire 
válaszolva megfogalmazni: Mi történt? 
Mikor történt? Hol történt? Kivel történt? 
Hogyan történt?

Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon 
Önnek a következő információkra lesz 
szükség:
•	 Az Ön neve és visszahívható 

telefonszáma
•	 Az esemény lehető legpontosabb 

helyszínének meghatározása

Város, utca, házszám, emelet, ajtó, 
vagy közlekedési baleset esetén a 
pontos útszám, km szelvény, útirány, 
amennyiben pontosan nem tudja 
a helyszínt, körülírással próbálja 
meghatározni.

•	 Az esemény rövid, lényegre törő 
pontos leírása, elmagyarázása

Milyen bűncselekmény, vagy 
veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e 
sérültek? Ha igen, milyen mértékű a 
sérülés? Ki a sérült?

Például: közúti közlekedési baleset 
esetén: hány autó ütközött össze, van-e 
sérült, ha igen milyen mértékű a sérülése 
(súlyos vagy kevésbé súlyos), van-e 
beszorult személy a gépjárműben, 
ha igen ki tudják-e szabadítani, vagy 
segítségre lesz szükség, fogalmi akadályt 
képez(nek)-e a jármű(vek), folyik-e 
valami a gépjárműből.

Betörés esetén: mikor történhetett 
(napokkal vagy órákkal korábban, 
esetleg még folyamatban van); látja-e 
még a betörőt, ha igen személyleírást 
tud-e adni róla, tudja-e követni, illetve 
követi-e.

Mikor NE hívja a 112-t!!!
•	 Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű 

kérdése van (például: ügyfélszolgálatok 
hatáskörébe tartozó ügyek, általános és 
különleges tudakozók által megadható 
elérhetőségek, egyéb információk);

•	 Ne hívja forgalmi információk, 
időjárás-jelentés, vagy egyéb általános 
tájékoztatással kapcsolatosan (például: 
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kisebb műszaki meghibásodások, 
csőrepedés; kisebb áramkimaradások);

•	 Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs 
vészhelyzet és nem igényel sürgős 
beavatkozást az eset (például: kidőlt fa, 
ami nem képez közúti akadályt, nem 
veszélyeztet emberi életet, egészséget);

•	 Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy 
beszélgetni szeretne.

Az indokolatlan hívások túlterhelik a 
rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan 
emberek életét, vagyontárgyait, akik 
valóban segítségre szorulnak.

Aki az egységes európai segélyhívó 
számot, illetve a nemzeti segélyhívó 
számot annak rendeltetésétől eltérő célból, 
szándékosan felhív, szabálysértést követ 
el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 
5000 forinttól 150 000 forintig terjedő 
pénzbírság, illetve közérdekű munka 
büntetés kiszabására kerülhet sor.

NÉHÁNY PERC IS SZÁMÍT!

NE TERHELJE A RENDSZERT 
FELESLEGESEN!

Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor 
a készenléti szervek gyors reagálásán 
múlhat az élete.
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