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Ünnepi tanácsok, ajánlások!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság az év vHa a vásárolt árut csak látható helyre sikerül az autóban 

végi ünnepek zavartalansága érdekében idén is kiemelt figyelmet elhelyezni, már nem javasoljuk a jármû õrizetlenül hagyását.
szentel, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelé- vAz indítókulcsot még rövid idejû megállás esetére is vigye 
sére, a megelõzési felhívások propagálására. magával, hiszen adott esetben a jármû megszerzéséhez a tolvaj-

Sajnálatos tapasztalataink szerint a bûnelkövetõk sok esetben nak éppen erre az óvatlan pillanatra van szüksége.
az áldozatok gondatlanságának, figyelmetlenségének köszön- vHa módjában áll, vegye igénybe az õrzött parkolókat és az 
hetik sikereiket. értékmegõrzõket.

Az ünnepi forgatagban is fordítsunk kellõ figyelmet értékeink Lakásbetörés
védelmére, hisz a bûnelkövetõk ilyenkor gyakran találnak kedve- Az ünnepek idején hosszabb idõre üresen hagyott ház vagy 
zõ alkalmat erkölcstelen szándékuk megvalósítására. lakás ellenállhatatlanul csábítja a betörõket. Tanácsoljuk, hogy 

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhetõ távozás elõtt ellenõrizzék a nyílászárókat, a lakás felügyeletével 
az áldozattá válás: bízzanak meg ismerõst, szomszédot. Ugyanez vonatkozik a 

vKülönösen veszélyes helyek közé tartoznak a bevásárló- karácsonyi éjféli misék, szilveszteri mulatságok idejére is.
központok, autóbusz állomások, tömegközlekedési eszközök. Felmérések szerint egy betörõ 5 percig kockáztatja a lebukást. 
vAzon értékeket, amelyeket szükségszerûen magánál kell Ha olyan védelmi rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig feltar-

tartania, (okmányok, pénztárca, bankkártyák) ruházata vagy tás- tóztatja, nem kockáztat, inkább odébb áll.
kája belsõ, védettebb zsebeiben helyezze el, lehetõleg több helyre A betörõ bejutását a mechanikai eszközök akadályozzák meg. 
elosztva. Az elektronikus riasztó– és jelzõrendszerek csupán kiegészítik 
vTömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben ezt a védelmet.

figyeljen környezetére is, táskáját, csomagját lehetõleg szorítsa Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
magához. vA bejárati ajtó legyen több ponton záródó, korszerû zárral 
vVásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, felszerelt. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy tömör fa. 

pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellõ védelemmel ren-
vAz áruházon kívül már semmiképpen sem célszerû, az delkezzenek. A legjobb ajtó sem véd, ha azt nyitva hagyjuk, vagy 

értékekkel teli bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat fordítani. a kulcsot a lábtörlõ alá tesszük.
vGyorséttermekben, nyitott terû kávézókban ne akassza a vAz ablakokat is megfelelõ zárral kell ellátni, az üvegre le-

székre a táskáját, kabátját, mert ezt kihasználhatják a tolvajok. het betörés-gátló fóliát ragasztani. A nyitva (bukóra) hagyott ab-
vHa hosszabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ személyt lak vonzza a betörõket, azt be kell zárni, ha elmegyünk otthonról.

lát maga mellett, ellenõrizze értékeinek meglétét. vA lakásajtót, és a kertkaput akkor is zárja kulcsra, ha otthon 
vNe tartson magánál sok készpénzt, valamint a bankkártyát tartózkodik, hiszen így megakadályozza, hogy illetéktelen sze-

és a PIN-kódot soha ne hordja egymás mellett. mélyek jussanak be a lakásába. Társasházak esetében indokolt 
vA bank-automaták használata elõtt ellenõrizze a kártya- lehet a földszinti lakásokra rácsot szereltetni.

befogadó nyílás sértetlenségét, illetve a készpénzkiadó nyílás vA bejárati ajtóra és a névtáblára célszerû csak a vezeték-
torlaszmentességét. Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén nevet kiírni, ezáltal kevésbé lehet majd következtetni arra, hogy 
hosszadalmas utánajárásra számíthat és a pótlás is költséges. kik és hányan élnek az adott lakásban.

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! vTudatosítsa gyermekeiben, hogy ne beszéljenek lakhatási 
A bûnözõk tisztában vannak azzal, hogy az emberek jelentõs körülményeikrõl, illetve szüleik idõbeosztásáról.

része hanyag, és felelõtlenül a kényelmesebb megoldást választ- vUtazási szándékáról ne beszéljen idegenek elõtt, amennyi-
ja, mikor a GPS készüléket (melynek meglétére a szélvédõn ben huzamosan távol van lakásától, úgy gondoskodjon arról, 
hagyott tartókonzol hívja fel a figyelmet), a rádió elõlapját, illet- hogy postaládáját rendszeresen ürítsék, szellõztessenek, így azt a 
ve az autóstáskát is csak a kesztyûtartóba helyezi el. látszatot kelthetik, hogy az ingatlan lakott.

Az autó utasterében jól látható helyen hagyott üres nylon sza- Veszélyes termékek
tyor is arra késztetheti az elkövetõt, hogy azt megszerezze, bízva A biztonság fontosságát mi sem mutatja jobban, mint a statisz-
abban, hogy az értéket rejt. tika: évente 40 és 60 között van a lakástüzek száma, amely a rossz 

Az elkövetõknek csak pillanatok kellenek ahhoz, hogy a gép- minõségû karácsonyfafüzérekre vezethetõ vissza.
kocsi ablakát betörjék, majd villámgyorsan távozzanak a zsák- A rossz játékokkal szembeni leggyakoribb kifogást a leváló 
mánnyal, mely bûncselekmény bekövetkezését ugyan egy riasztó kisméretû, lenyelhetõ alkatrészek jelentik.
azonnal jelezheti számunkra, azonban azt megelõzni helyettünk A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlap-
nem fogja. ján több száz letiltott termék található, az alkalmazott festék-
Vagyontárgyaink megóvása érdekében célszerû odafigyelni: anyag miatt króm- és ólommérgezéssel kecsegtetõ játék-
vNe hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t ( a kamiontól az úszógumiig, amelynek anyaga diizononil-ftalát 

tartókonzolt sem ), továbbá egyéb értékes mûszaki cikket, (DINP) nevû, egészségre ártalmas lágyítót tartalmaz, amely fel-
valamint személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármû fújásakor kerülhet az emberi szervezetbe. 
okmányait az utastérben, de a „kesztyûtartóban” sem. Még üres A tavalyi évben vizsgált egyik termékcsoport a gyerek-mobil-
táskát, ruhanemût se hagyjon a gépjármûben, hiszen az telefonok voltak és laborvizsgálat során tucatnyi játékról állapí-
elkövetõkre jellemzõ, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek tották meg, hogy hol égési sérülést, hol halláskárosodást, hol 
betörni az ablakot vagy feltörni a zárat. mérgezést okozhatnak a gyereknél, de jellemzõen egyszerre 
vMindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, kapcsola mindhárom veszély fennállt.

be a riasztót akkor is, ha csak pár percre száll ki. Kiszállás után A veszélyes termékek listája tanulságos olvasmány lehet min-
ellenõrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a riasztó élességét. den fogyasztó számára.
vHasználjon mechanikai védelmet (kormány-, pedál-, Trükkös elkövetõk, csalók

váltó- zár) is a riasztóberendezés mellett. Karácsony közeledtével, valami különös, belsõ lelki hangulat 
vHa a gépkocsiba rádiót, cd-, mp3 lejátszót vásárol, olyan keríti hatalmába az embereket és talán ez az oka, hogy ekkortájt 

készüléket vegyen, amelynek levehetõ elõlapja van, vagy az adakozási kedv is nagyobb.
fiókszerûen kihúzható. Tapasztalataink szerint ilyenkor megjelennek azon bûnözõk is, 
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