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A már ismert lakásvédelmi berendezések (hevederzárak, 
telepített riasztók, biztonsági ajtó, rácsok…stb.) mellett számos 
olyan eszköz is használható, amelyek jóval kedvezőbb árfek-
vésűek, de hatékonyan használhatók otthonunk védelmére. 

A tavasz beköszöntével egyre többen tárják ki ablakaikat, 
egyre többször hagyják nyitva a bejárati ajtót szellőztetés miatt. 
Ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy a friss levegővel együtt 
talán illetéktelenek is megpróbálhatnak besurranni a lakásokba, 
családi házakba. Az ilyen esetek megelőzése érdekében ajánlott 
a már említett, kis anyagi ráfordítással beszerezhető 
otthonvédelmi eszköz alkalmazása. 
 Használjon elektromos ajtóéket, amelyekkel kitámaszt-

hatja nem csak a nyitott, hanem a zárt ajtót is, így ha valaki 
megpróbál bejutni a lakásba és a bejárati ajtót megmozdítja az 
eszköz hangjelzést fog kiadni, amely figyelmeztet a kéretlen 
látogatóra. 
 Telepítsen nyitásérzékelőket az ablakokra és az 

ajtókra, amelyek szintén hangjelzést adnak ki akkor, ha valaki 
be akar jutni az épületbe. 
 Nagyon hasznos eszköz a mozgásérzékelős reflektor, 

amelye az épületen kívülre lehet telepíteni. Amikor az érzékelő 
sugarába (amely állítható) valamilyen mozgás van, akkor a 

lámpa automatikusan felkapcsol, ezzel is jelzi az ismeretlen 
érkezését, illetve meg is világítja azt. 
 A telepített riasztók mellett lehetőség van olyan eszkö-

zök beszerzésére is, amelyek ideiglenesen felszerelhetők 
egy-egy helyiségbe, amelynek védelmét meg kívánják 
erősíteni. Lehet az nyári konyha, műhely, terménytároló, vagy 
éppen az a helyiség, ahová a kerékpárokat, vagy épp a disznótor 
után elkészült termékeket helyezték. 

Ezek közül olyan miniriasztó is létezik, amelybe programoz-
ható egy telefonszám, így ha veszélyhelyzet van (ez lehet 
bűncselekmény, de rosszullét is) azonnal tárcsázza a megadott 
számot, így már érkezhet is a segítség. 

Nagyon fontos! Ha valakihez megpróbálnak betörni, vagy 
azt tapasztalja, hogy besurranó tolvaj jár a lakásában, 
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy 107-es segély-
hívók egyikén. A helyszínt lehetőleg ne változtassák meg! 

Védje eszközeit, adatait! 
Az utóbbi évekbe egyre több adatot lehet tárolni a mobil-

telefonokon, laptopokon, tableteken. Ezek javarésze személyes 
jellegű (családi képek, üzenetek, levelezések), de céges 
eszközökön fontos üzleti titoknak minősülő információk is 

FELHÍVÁS
Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-

dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz alj-
növényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás 
esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a 
tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti 
zöldhulladékot.

Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha 
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
 Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot 

égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. 
Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben 
szabad égetni.
 Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék 

égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. Budapest 
teljes közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés.
 A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését 

a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi 
katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 

felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 

szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést 

és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. 

Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt 
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a 
rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer 
forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer 
forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a 
tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió 
forintig is terjedhet a bírság.

Katasztrófavédelem

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017 februárjában 
veszettség vírusát mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Debreceni Laboratóriuma egy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből származó rókából. A Bekecsen talált rókán láthatóak 
voltak az alábbi tünetek: imbolygó mozgás; megközelíthetőség.

A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a veszettség gyanúját. 
Az érintett térségben 90 napos ebzárlatot rendelt el az illetékes 
állategészségügyi hatóság. Az eset a rókák orális immunizációs 
programja keretében rendszeresen kezelt területen történt.

Felhívom a figyelmet, hogy a betegséget okozó vírus a beteg állat 
harapásával terjed, és mind emberben, mind állatban halálos 
kimenetelű agy és gerincvelő gyulladást okoz. A veszettség az egyik 
legveszélyesebb állatról emberre terjedő betegség! Megelőzésére 
vakcinázással és a vadállatokkal szembeni körültekintő 
viselkedéssel van lehetőség. Hazánkban a fertőzés fő fenntartói a 
vörös rókák. A rókák veszettség elleni orális immunizálását évente 
két alkalommal szervezi az állategészségügyi hatóság. A soron 
következő, 2017. évi tavaszi vakcinázási kampányra Jász-Nagykun-
Szolnok megyében április elején kerül sor. A vakcinázott csalétek 
kiszórására repülőgépről kerül sor. A csalétek kiszórása után a járási 
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. Kérem, hogy 
ezeket a zárlati intézkedéseket mindenképpen tartsák be, mivel a 
rókák megfelelő immunizálásának elengedhetetlen feltétele, hogy a 
csalétkeket ők, és ne háziállatok fogyasszák el.

A betegség elleni védekezésben kiemelt szerepe van kutyák a 
évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltásának is! Az ebek 
veszettség elleni védőoltás alóli elvonása súlyosan veszélyezteti a 
betegség elleni védekezést! Kérem, hogy minden kutyatulajdonos 
ellenőrizze, hogy kutyája rendelkezik-e érvényes védőoltással, és ha 
nem, azt haladéktalanul pótolja.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az állategészségügyi 
hatóság kiemelten ellenőrzi az ebek veszettség elleni oltottságát. 
Oltatlan kutyák tulajdonosaira élelmiszerlánc-felügyeleti 30.000 Ft 
bírság szabható ki.

A veszettséggel kapcsolatos hasznos információk találhatók a 
www.veszettsegmentesites.hu oldalon.
 dr. Széphalmi Éva
 főosztályvezető megyei főállatorvos

TÁJÉKOZTATÓ VESZETTSÉGRŐL

Otthonbiztonság egyszerűen


