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Tisza-tavi turisztikai idény 
- Előzzük meg a gépkocsifeltöréseket! 
- Újból támadnak a telefonos csalók! 
- Bűnmegelőzési jótanácsok 
 
 
  
 
  
 



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a megelőzés 
fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 
 

Előzzük meg a gépkocsifeltöréseket! 
 

Nyáron a nagy melegben, vagy épp a nyaralás ideje alatt 
gyakrabban vagyunk feledékenyebbek, figyelmetlenebbek. 

 
Több esetben az autótulajdonosok könnyelműsége is hozzájárul a 

bűncselekmények bekövetkezéséhez, hiszen járműveikben, látható 
helyen hagyták mobiltelefonjukat, táskájukat, pénztárcájukat. Az 

elkövetőknek akár pár másodperc is elég, hogy feltörjék a 
járművet, megszerezzék a kiszemelt értékeket és jelentős kárt 

okozzanak, akár az autóban is.



Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat a gépjárműfeltörések 
megelőzése érdekében!

Mielőtt a gépjárművet magára hagyja, győződjön meg arról, hogy 
a jármű ajtói és ablakai megfelelően záródtak!
Ha csak rövid időre távolodik el az autótól, akkor is gondosan 
zárja be az ajtókat, ablakokat és a csomagtartót, illetve kapcsolja 
be a riasztót
Semmiképp se hagyja az indítókulcsot a gépkocsiban!
Gépkocsiját lehetőleg őrzött parkolóban, lezárva, riasztóval 
élesítve hagyja!
Az esti órákban, ha mód van rá, kivilágított helyen parkoljon!
Soha ne hagyjon személyes iratokat, csomagot, telefont, vagy 
bármilyen ruhaneműt a járműben! A kevésbé értékes tárgyak az 
elkövető számára értéket képviselhetnek!
Járműből történő kipakoláskor se hagyja felügyelet nélkül az 
autóját!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, 
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy 107-es 

segélyhívó telefonszámokon! Gépkocsifeltörés esetén 
fontos a helyszín eredeti állapotának megőrzése!



Újból támadnak a telefonos csalók!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten tanácsokkal 
szolgál a megelőzés érdekében. 
 
Az elmúlt időszakban Jász-Nagykun-Szolnok megyében ismét megjelentek az 
úgynevezett telefonos csalók. Az idegenek vonalas telefonon hívják fel gyanútlan 
áldozataikat, és a nyugdíjfolyósító munkatársaként mutatkoznak be. A telefonáló 
elkéri a sértett bankkártyájának adatait, amit a hívott fél megad, majd az ismeretlen 
ezt követően a megszerzett adatok segítségével az interneten vásárol. 
 
A csalók tárháza kifogyhatatlan. Újabb és újabb hamis állításokat találnak ki, amivel 
megpróbálják becsapni a gyanútlan embereket. Hivatkozhatnak többek között 
hatóságra, nyereményre, vagy akár bajba jutott gyermekükre, unokájukra. 
 



Amennyiben trükkös csalók próbálkoznak az Ön megtévesztésével 
vagy áldozatul esik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 

ingyenesen hívható segélyhívó számon, vagy tegyen bejelentést 
bármely rendőrnél vagy rendőri szervnél!

 
Ne adják ki a bankkártyájuk adatait (kártyaszám, hátoldalon lévő 
háromjegyű kód, lejárati dátum) sem telefonos megkeresések, sem 
közösségi oldalon történő felhívások esetén illetékteleneknek, mivel 
ezekkel az információkkal online vásárlás történhet a kártya nélkül is!
Bankkártyáját soha ne a hozzá tartozó PIN-kóddal együtt tárolja! A 
napi limitet, lehetőség szerint vásárlási szokásaihoz igazítsa!
Ha a bankkártyája elveszett, ellopták, illetve bármilyen módon kikerült 
ellenőrzése alól, vagy ha az adataival visszaélve fizettek, azonnal 
tiltassa le a banknál!
A tranzakciókról kérjen értesítést üzenetben, így azonnal értesül a 
pénzforgalomról, illetve a kártya használatának pontos helyszínéről!
Akármilyen kecsegtető ajánlattal, vagy akár túlfizetéssel keresi meg 
egy szolgáltató vagy hivatal legyen gyanakvó, mert nyeremény vagy 
pénzvisszafizetés helyett csalás áldozatává válhat!
Nyereményjátékról szóló telefonhívásokat kezelje fenntartással! A 
nyereményjátékok nem úgy működnek, hogy előzetesen mobiltelefon- 
egyenlegeket kell feltölteni, vagy egyéb jogcímen nagyobb összeget 
kell átutalni.
A telefonos csalók általában rejtett számról telefonálnak. Kérjen 
telefonos elérhetőséget, nevet, munkahelyet és ott kísérelje meg 
visszaellenőrizni a hívás, a hívó fél adatainak valódiságát!
Ne hívjon vissza ismeretlen külföldi telefonszámokat!
Ne utaljon pénzt ismeretlen bankszámlákra, ne töltse fel ismeretlen 
emberek mobiltelefon egyenlegét!
Ne dőljön be olyan állítólagos banki elektronikus leveleknek, amelyek 
bankkártya adatai felől érdeklődnek! (például rendszer frissítésre 
hivatkozva)

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhetők a kellemetlenségek 
és az áldozattá válás:



Bűnmegelőzési jótanácsok a szünidőre 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10 jótanáccsal szolgál 
a nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez. 

A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak szülői kontroll nélkül, ezért is fontos, hogy 
felkészítsük őket a rájuk leselkedő lehetséges veszélyekre. A gondtalan nyár 

eltöltéséhez a szülők tartsanak szem előtt néhány jótanácsot, amelyekről 
beszélgessenek gyermekeikkel!

1.Tudatosítsák a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyissanak ajtót 
és a lakásba ne engedjék be őket! 
2. Ne bízzanak a gyermekre nagyobb mennyiségű készpénzt! 
3. Strandon, napközis táborban ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, a 
pénztárca, a mobiltelefon soha ne maradjon szem előtt! 
4. Gondoskodjanak arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből 
megállapítható a gyermek kiléte és a szülők elérhetősége!  
5. Mindig legyen információjuk a gyermek hollétéről és barátairól! 
6. Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más 
indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit tőlük! 
Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig érdemes 
beszámolni a szüleiknek. 
7. Mindig beszéljék meg gyermekükkel, hogy ha bármi baja történne, kihez és 
hová fordulhat segítségért.  A gyerekek ismerjék szüleik telefonszámait, 
továbbá a 112 segélyhívószámot! Bátran szólítsák meg az egyenruhás 
rendőrt, ha veszélyben érzik magukat. 
8. Ne hagyják egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán! Tanácsos 
összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg szomszéddal, akik segítséget 
nyújtanak a gyerekek felügyeletében. 
9. A nagyobb gyermekek, fiatalok egy része már szeszes italt is fogyaszt és 
késői időpontig is kimarad egy-egy rendezvény miatt. FONTOS! A 
programokra csak csoportosan vagy felnőtt kíséretében menjenek a tinik, de 
ennél is fontosabb, hogy onnan senkit ne engedjenek egyedül távozni!!!! 
Beszéljék meg, ki-kivel indul haza, kiért jön szülő, aki hazáig viszi őket. 
 
 

A legfontosabb tanácsunk mégis az, hogy teljen a nyár 
felhőtlenül, vidáman, 

szuper élményekkel gazdagon!


