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- Ha szerszámokat, szerszámgépeket vásárol, mindig ellen-
őrzött forrásból vegye meg őket, soha ne utcán, utcai árusoktól, 
vagy gépkocsi csomagtartóból!

- Az adás-vételről készüljön mindig dokumentum – ez a 
jótállási, garanciális kötelességek tisztázását is elősegíti!

- Amennyiben a családi házon olyan jellegű felújítási munká-
latokat végeznek, amely során vagy a falazatot, vagy a nyílás-
zárókat ki kell bontani, akkor minden esetben gondoskodjanak 
azok lefedéséről, lezárásáról, hogy illetéktelenek ne tudjanak 
bejutni az ingatlanba!

- A festési, tatarozási munkák során használt állványzat is 
veszélyforrást jelenthet. Így mindig legyenek zárva az ajtók, 
ablakok az épületen – még az emeleti, padlástéri szinten is – 
hogy idegenek ne tudjanak az állványon keresztül bejutni a 
házba!

- Az állványzaton se hagyjanak szerszámokat, elektromos 
kábeleket!

- A felújításhoz vásárolt építési anyagoknál mindig ellen-
őrizzék a leszállított mennyiséget, illetve az alapanyag minő-
ségét! Valóban azt hozták-e ki, amit megvásárolt!

- Csak ellenőrzött, leinformálható helyről vásároljon, elke-
rülve ezzel a későbbi kellemetlenségeket!

- Óvakodjon a trükkös csalóktól, akik magukat „szakembe-
reknek álcázva” próbálhatnak meg kicsalni önöktől pénzt! Ezért 
mindig ellenőrizze le a megbízott vállalkozókat, akivel dol-
goztatnak!

- Minden esetben kössön szerződést a munkát végző vál-
lalkozással, elkerülve ezzel a későbbi kellemetlen helyzeteket! 
Csak akkor fizesse ki a munkadíjat, ha elkészültek a feladattal!

- A pénzügyi mozgásokat mindig dokumentálják le!
- Az ismeretlen, „utcáról jött” vállalkozókkal szemben kellő 

óvatosságot tanúsítson, számukra szóbeli megállapodás alapján 
se fizessen ki előleget!

- Ne engedjen be idegeneket otthonába, udvarára!

Az internet veszélyei
A modern kor embere elképzelhetetlen lenne a világsztráda 

használata nélkül. Az internet segítségével tanul, szerez infor-
mációkat, tart és teremt kapcsolatot, dolgozik, vásárol, szóra-
kozik, játszik, olvas, művelődik – és még lehetne sorolni azt a 
temérdek lehetőséget, amit a világháló jelent. Ezt a számtalan 
lehetőséget nem csak jó és hasznos dolgokra lehet használni, ezt 
aknázzák ki az internetes bűnözők is, akik a digitális világba 
próbálják meg átültetni azokat a bűncselekményeket, ame-
lyeket a való világban is elkövetnek. Csalók, zsarolók, tolvajok 
jelentek meg a neten, akiket egyetlen cél vezérelt, megszerezni 
a jóhiszemű felhasználók pénzét. A közösségi oldalakon álpro-
filok mögé rejtőzve keresik áldozataikat, akiket megtévesz-
tenek és becsalnak hálójukba.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya kiemelt figyelmet fordít az internetes 
bűnözés visszaszorítására, amelynek egyik leghatékonyabb 
eszköze az, ha nem ad, nem teremt lehetőséget senki az elkö-
vetőknek. Néhány alapvető óvintézkedéssel megelőzhetők a 
későbbi kellemetlenségek, az áldozattá válás.

- A közösségi oldalakon csak olyan információkat osszanak 
meg magukról, amelyek később nem okoznak kellemetlen 
helyzeteket, amelyekkel senki nem tud visszaélni – fotók, 
videók, bejegyzések!

- Banki adatokat (számlaszám, bankkártyaszám, PIN kód), 
személyes adatokat – személyi igazolvány vagy lakcímkártya 
(képe, száma), cím, telefonszám, születési adatok – ne adjanak 
meg!

- A lenge öltözetben, alsóneműkben készült fotók feltételez-
hetően sok like-ot eredményeznek,azonban később ezeket a 
fotókat rossz szándékkal is felhasználhatják, esetleg munka-
helyén, vagy az iskolában rossz visszhangot kelthetnek!

- Egy-egy indulatból elkészített poszt, kiírás büntetőjogi 
következményekkel járhat!

- Soha nem tudhatja kivel folytat beszélgetést a világhálón – 
álprofilok, anonim profilok – így mindig körültekintően járjon 
el, mit mond el magáról, magánéletéről!

- A legtöbb munkahelyen, iskolában tilos fénykép- és video-
felvételeket készíteni, így azok közösségi oldalon történő meg-
osztása következményekkel járhat!

- Más emberek ugratásáról, kigúnyolásáról, esetlegesen 
iskolai, vagy utcai verekedésekről készített videók és fénykép-
felvételek elkészítése és megosztása jogi következményeket 
vonhat maga után!

- Fontos tudni, hogy az interneten küldött levelek, üzenetek, 
képek és videók hosszú ideig elérhetőek maradnak a kiszol-
gálók szerverein, még akkor is visszakereshetők, ha azokat a 
küldő fél törölte!

- Soha ne adják hírül az interneten, mikor nem tartózkodnak 
otthon, mikor üres a lakásuk, családi házuk!

- Az internetes vásárlások alkalmával mindig körültekintően 
járjanak el! Csak akkor utaljanak pénzt, ha leellenőrizték a 
vásárlót és megbizonyosodtak arról, hogy valóban a birtokában 
van az eladásra kínált áru!

- Internetes utalás helyett inkább válassza az utánvételes 
szállítást, kézbesítést!

- Ha webkamerát használ, ügyeljen arra, hogy illetéktelenek 
ne tudjanak betekinteni otthonukba, ne tudják felmérni érté-
keiket, ne tudjanak kíváncsiskodni (kamerabeállítás)!

Ha feltételezi, hogy illetéktelenek visszaéltek adataival, 
esetleg zaklatják, fenyegetik az interneten, azonnal kérjen 
segítséget a rendőrségtől és tegyen bejelentést a 112-es 
segélyhívón!


