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Kertészkedéskor is figyeljen az értékeire!
A tavasz kezdetével a hobbi telkeken is megkezdődnek a munkálatok. Ezek a telkek 

többnyire a várostól távol eső, kevésbé forgalmas helyen találhatóak. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a csendes területeken csak az jár, akinek ott dolga van, azonban a rossz 
szándékú emberek bárhol, bármikor felbukkanhatnak.

Nem árt óvatosnak lenni és néhány alapvető szabályt betartani!
• Gépkocsijával lehetőleg a kerítésén belül parkoljon! Ha erre nincs mód, akkor 
olyan helyen, ahol látja azt!
• A gépkocsit akkor is gondosan zárja be, ha azt kerítésen belül állította le! Az 
ablakokat teljesen húzza fel, és használja a biztonsági eszközöket!
• Ne hagyjon semmilyen értéket és kisebb, nagyobb tárgyakat se az utastérben!
• A gépkocsi indítókulcsát mindig tartsa magánál, vagy olyan helyen, ahol bizton-
ságosan elzárható!
Óvja kerti gépeit, szerszámait is!
• Az épületek ajtajait, ablakait, biztonsági ráccsal érdemes ellátni! Ez vonatkozik a 
pinceablakra, a külső padlásajtóra, a vízóra aknára és a szerszámtárolóra is!
• Amennyiben mód van rá, az épületet szereltesse fel elektronikus védelmi beren-
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Ne dőljön be az „unokáknak”!

Az idős emberek segítő szándékát, jóhiszeműségét és szeretetét használják ki azok 
a szélhámosok, akik idős emberektől, nagyszülőktől csalnak ki pénzt oly módon, 
hogy telefonon az unokájuknak adják ki magukat.

A leggyakrabban színlelt okok közé tartozik, hogy az unoka, vagy a hozzátartozó 
balesetet okozott, és a károk megtérítése miatt pénzre van szüksége. De ilyen ok 
lehet az is, hogy az unoka kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni. Sőt, azt 
is állíthatják, hogy a hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, és csak pén-
zért cserébe engedik szabadon. A telefonhívásban persze jelzik, hogy egy ismerősü-
ket küldik maguk helyett.

Fontos, hogy az idős korosztályhoz rendszeresen eljussanak a prevenciós ajánlása-
ink. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságnak és helyi szerveinek 
bűnmegelőzési munkatársai épp ezért rendszeresen tartanak előadásokat számukra.

Kérjük, hogy hívják fel idős hozzátartozójuk, közvetlen ismerőseik figyelmét a 
bűnelkövetési módszerekre, és továbbítsák nekik a rendőrség tanácsait!Ha többször 
hallják, talán könnyebben felismerik az átveréseket.

dezéssel!
• A szerszámokat, gépeket, a munka végeztével gondosan zárja el, mert az udva-
ron hagyott tárgyak felkelthetik az elkövetők figyelmét!
• Ha vegyszereket, vetőmagokat tárol, mindig gondoskodjon azok biztonságos 
elhelyezéséről, hogy azokhoz ne tudjanak illetéktelenek hozzáférni!
• Amennyiben a szerszámtároló egyszerűbb építmény, nem ajánlatos benne érté-
kesebb szerszámokat, kisgépeket és vegyszereket tartani! Ha ez némi kellemetlenség-
gel is jár, célszerű ezeket mindig hazavinni!
• Napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy munka közben 
észreveszik a hívatlan látogatót!
• A kerékpárok, robogók gyakori közlekedési eszközök, ha a telekre mennek. 
Ezek biztonságos elhelyezéséről, lezárásáról is gondoskodjon!
• Amikor haza indulnak, ne felejtsék el becsukni a nyílászárókat! Ha van elektro-
nikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválják!
• Ha gyanúsan mozgó idegent látnak, jegyezzék meg autójuk típusát, színét, rend-
számát!
Ha megtörtént a baj, azonnal hívja a rendőrséget a 112-es vagy 107-es telefonszá-
mon! Ne változtassa meg a helyszínt, mert ez megnehezíti az elkövetők felkutatását!
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Tanácsaink:

• Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánéletükről, ezeket az in-
formációkat a bűnelkövetők felhasználhatják!

• A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülhetnek, és olyan valós in-
formációkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

• Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon, vagy személyesen jelentkező idege-
nekben, akkor sem, ha azt mondják, a családtagjuk ismerőse!

• Ha gyanús telefonhívást kapnak, akkor haladéktalanul győződjenek meg annak 
valódiságtartalmáról! Inkább hívják fel unokájukat, családtagjukat!

• Amennyiben a hívás tartalma valótlannak bizonyul, értesítse a rendőrséget a 
112 központi segélyhívón!

• Ha a hívó mást akar a pénzért küldeni, mert ő nem tud elmenni érte, ne higy-
gyen neki! Idegeneknek ne adjon se pénzt, se ékszert!

• Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjár-
művük rendszámát!



HÍVJON ÉS SEGÍTÜNK!
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„112” csak vész esetén! 

Magyarországon a hívásokat 2014 óta két központ fogadja, az egyik Miskolcon, a 
másik Szombathelyen működik. Előbbi főként a kelet-magyarországi és budapesti 
hívásokra válaszol, míg utóbbi a nyugat-magyarországiakra.
A Rendőrség bűnmegelőzési szakemberei az iskolákban is kiemelten foglalkoznak 
a segélyhívó szám megismertetésével, helyes használatával melyet interaktív előadás 
keretein belül sajátíthatnak el a diákok.
Fontos tudnivalók a segélyhívó számról:
• Csak valós vészhelyzetben hívja!
• Ingyenesen hívható bármely telefonhálózatból.
• A hívás során a mentők, a rendőrség, és a katasztrófavédelem segítségét kérhe-
tik.
• Adja meg nevét, telefonszámát!
• Próbáljon meg világosan, egyszerűen válaszolni a feltett kérdésekre!
• Pontosan, érthetően fogalmazzon!
• A lehető legpontosabban meg kell határoznia az esemény helyszínét!
• Általános, tudakozó jellegű kérdésekkel semmiképpen ne hívja a számot! Ezt 
fontos megérteni ahhoz, hogy a rendszert ne terheljük túl irreleváns telefonhívá-
sokkal.



6

5 tanács, ha vonattal utazik 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a vonaton elkövetett bűncselekmények megelő-
zésére hívja fel az utazók figyelmét.

Sokan nem is gondolják, hogy a vonatokon is tevékenykednek trükkös tolvajok.

A károsultak többnyire, csak akkor döbbennek rá, hogy megkárosították őket, amikor a tolvaj a zsák-
mánnyal már leszállt a vonatról. Az elkövetők kifigyelik a fogason lévő kabátokat vagy a csomagtartón 
elhelyezett táskákat, majd egy alkalmas pillanatban - amikor az utas kimegy a mosdóba vagy épp el-
szunyókál - lecsapnak az értékekre.

Utazáskor rendkívül fontos az elővigyázatosság, különösen, ha egyedül utazik. Nemcsak a vonaton, de a 
peronon, illetve le- és felszálláskor is nagyon vigyázzon csomagjaira, értékeire!

Fogadja meg tanácsainkat!
•	 A könnyen elérhető helyeken, mint például a kabátzsebben, ne tartson értékeket! Azokat belső 

zsebben célszerű eltenni.

•	 Bőröndjeit ne bízza ismeretlenekre, ehelyett inkább vegye igénybe a csomagmegőrzőt, illetve 
lehetőség szerint táskáját helyezze az ölébe!

•	 Gyakran ellenőrizze és tartsa zárva táskáját, csomagját!

•	 A bankkártyáját és a PIN kódját soha ne tartsa egy helyen! Ha ellopták bankkártyáját, telefonját 
– azonnal tiltassa le!

•	 Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, akkor minél hamarabb cseréltesse le 
a zárat!

Amennyiben lopás áldozatává vált, haladéktalanul tegyen feljelentést az észlelést követően!

A feljelentést bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű a lopás helye szerint illetékes rendőrka-
pitányságon ezt megtenni.
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Ne adjon esélyt a gyomnak, de a vegyszertolvajoknak sem!

FONTOS !
Vegyszereit megfelelő mechanikai és fizikai 

védelemmel ellátott épületben tárolja!
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