Ünnepi tanácsok, ajánlások!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az év végi ünnepek
zavartalansága érdekében idén is kiemelt figyelmet szentel, az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének növelésére, a megelőzési felhívások propagálására.
Sajnálatos tapasztalataink szerint a bűnelkövetők sok esetben az áldozatok
gondatlanságának, figyelmetlenségének köszönhetik sikereiket.
Az ünnepi forgatagban is fordítsunk kellő figyelmet értékeink védelmére, hisz a
bűnelkövetők ilyenkor gyakran találnak kedvező alkalmat erkölcstelen szándékuk
megvalósítására.
Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhető az áldozattá válás:
• Különösen veszélyes helyek közé tartoznak a bevásárlóközpontok, autóbusz
állomások, tömegközlekedési eszközök.
• Azon értékeket, amelyeket szükségszerűen magánál
kell tartania, (okmányok, pénztárca, bankkártyák)
ruházata vagy táskája belső, védettebb zsebeiben
helyezze el, lehetőleg több helyre elosztva.
•

Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben
figyeljen környezetére is, táskáját, csomagját
lehetőleg szorítsa magához.
• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le
táskáját,
pénztárcáját
a
pultra
vagy
a
bevásárlókocsiba.

•

Az áruházon kívül már semmiképpen sem
bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat fordítani.

•

Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne akassza a székre a táskáját, kabátját,
mert ezt kihasználhatják a tolvajok.

célszerű,

az

értékekkel

teli

•

Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga
mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét.

•

Ne tartson magánál sok készpénzt, valamint a bankkártyát és a PINkódot soha ne hordja egymás mellett.

•

A bank-automaták használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó nyílás sértetlenségét,
illetve a készpénzkiadó nyílás torlaszmentességét.

Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hosszadalmas utánajárásra számíthat és a
pótlás is költséges.
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
A bűnözők tisztában vannak azzal, hogy az emberek jelentős része hanyag, és
felelőtlenül a kényelmesebb megoldást választja, mikor a GPS készüléket (melynek meglétére
a szélvédőn hagyott tartókonzol hívja fel a figyelmet), a rádió előlapját, illetve az autóstáskát
is csak a kesztyűtartóba helyezi el.
Az autó utasterében jól látható helyen hagyott üres nylon szatyor is arra késztetheti az
elkövetőt, hogy azt megszerezze, bízva abban, hogy az értéket rejt.
Az elkövetőknek csak pillanatok kellenek ahhoz, hogy a gépkocsi ablakát betörjék,
majd villámgyorsan távozzanak a zsákmánnyal, mely bűncselekmény bekövetkezését ugyan
egy riasztó azonnal jelezheti számunkra, azonban azt megelőzni helyettünk nem fogja.
Vagyontárgyaink megóvása érdekében célszerű odafigyelni:
•

Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t ( a
tartókonzolt sem ), továbbá egyéb értékes műszaki cikket,
valamint személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a
gépjármű okmányait az utastérben, de a „kesztyűtartóban”
sem. Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjon a
gépjárműben, hiszen az elkövetőkre jellemző, hogy a
legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy
feltörni a zárat.

•

Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót akkor is, ha
csak pár percre száll ki. Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a
riasztó élességét.

•

Használjon mechanikai védelmet /kormány-,
pedál-, váltó- zár/ is a riasztóberendezés mellett.

•

Ha a gépkocsiba rádiót, cd-, mp3 lejátszót
vásárol, olyan készüléket vegyen, amelynek
levehető előlapja van, vagy fiókszerűen
kihúzható.

•

Ha a vásárolt árut csak látható helyre sikerül az autóban elhelyezni, már nem
javasoljuk a jármű őrizetlenül hagyását.
•

Az indítókulcsot még rövid idejű megállás esetére
is vigye magával, hiszen adott esetben a jármű
megszerzéséhez a tolvajnak éppen erre az óvatlan
pillanatra van szüksége.

•

Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött
parkolókat és az értékmegőrzőket.
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Lakásbetörés
Az ünnepek idején hosszabb időre üresen hagyott ház vagy lakás ellenállhatatlanul
csábítja a betörőket. Tanácsoljuk, hogy távozás előtt ellenőrizzék a nyílászárókat, a lakás
felügyeletével bízzanak meg ismerőst, szomszédot. Ugyanez vonatkozik a karácsonyi éjféli
misék, szilveszteri mulatságok idejére is.
Felmérések szerint egy betörő 5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi
rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztat, inkább odébb áll.
A betörő bejutását a mechanikai eszközök akadályozzák meg. Az elektronikus riasztó–
és jelzőrendszerek csupán kiegészítik ezt a védelmet.
Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
•

A bejárati ajtó legyen több ponton záródó, korszerű zárral
felszerelt. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy tömör
fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellő
védelemmel rendelkezzenek. A legjobb ajtó sem véd, ha azt
nyitva hagyjuk, vagy a kulcsot a lábtörlő alá tesszük.

•

Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni, az üvegre lehet betörés-gátló fóliát
ragasztani. A nyitva (bukóra) hagyott ablak vonzza a betörőket, azt be kell zárni, ha
elmegyünk otthonról.

•

A lakásajtót, és a kertkaput akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, hiszen így
megakadályozza, hogy illetéktelen személyek jussanak be a lakásába. Társasházak
esetében indokolt lehet a földszinti lakásokra rácsot szereltetni.

•

A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevet
kiírni, ezáltal kevésbé lehet majd következtetni arra, hogy kik és
hányan élnek az adott lakásban.

•

Tudatosítsa gyermekeiben, hogy ne beszéljenek
körülményeikről, illetve szüleik időbeosztásáról.

•

Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, amennyiben huzamosan távol van
lakásától, úgy gondoskodjon arról, hogy postaládáját rendszeresen ürítsék,
szellőztessenek, így azt a látszatot kelthetik, hogy az ingatlan lakott.

lakhatási

Veszélyes termékek
A biztonság fontosságát mi sem mutatja jobban, mint a
statisztika: évente 40 és 60 között van a lakástüzek száma,
amely a rossz minőségű karácsonyfafüzérekre vezethető vissza.
A rossz játékokkal szembeni leggyakoribb kifogást a
leváló kisméretű, lenyelhető alkatrészek jelentik.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu)
honlapján több száz letiltott termék található, az alkalmazott
festékanyag miatt króm- és ólommérgezéssel kecsegtető játékkamiontól az úszógumiig,
amelynek anyaga diizononil-ftalát (DINP) nevű, egészségre ártalmas lágyítót tartalmaz, amely
felfújásakor kerülhet az emberi szervezetbe.
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A tavalyi évben vizsgált egyik termékcsoport a gyerekmobiltelefonok voltak és laborvizsgálat során tucatnyi játékról
állapították meg, hogy hol égési sérülést, hol halláskárosodást,
hol mérgezést okozhatnak a gyereknél, de jellemzően
egyszerre mindhárom veszély fennállt.
A veszélyes termékek listája tanulságos olvasmány
lehet minden fogyasztó számára.
Trükkös elkövetők, csalók
Karácsony közeledtével, valami különös, belső lelki hangulat keríti hatalmába az
embereket és talán ez az oka, hogy ekkortájt az adakozási kedv is nagyobb.
Tapasztalataink szerint ilyenkor megjelennek azon
bűnözők is, akik kihasználják a polgárok adakozó szándékát,
azonban nem a rászorultaknak adják át az összegyűjtött javakat,
hanem ők maguk használják azokat fel.
Annak érdekében, hogy adományaik lehetőség szerint
elérjenek a rászorultakhoz, mindig olyan szervezetnek
adományozzanak, amelyet ismernek, illetve amit kis
utánanézéssel le tudnak ellenőrizni, hogy valóban létezik, és
valóban segít.
Nem árt utána nézni annak sem, hogy a megadott
számlaszám valóban a megadott szervezethez tartozik-e. Fontos tudni, hogy a valódi
adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt.
Pirotechnika
A tavaly életbe lépett rendelet egész évben lehetővé teszi a
csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és
elhanyagolható zajszint), 1. pirotechnikai osztályba illetve az
alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, 2. pirotechnikai
osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és
felhasználását.
Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14.
életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba
tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben
engedély nélkül megvásárolhatják és bizonyos jogszabályi korlátozások között
felhasználhatják.
A 3. pirotechnikai osztályba (régen: közepes vagy III. osztály) tartozó tűzijáték
termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül
megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően és a
jogszabályban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig
felhasználhatják.
Az év végi időszakban sem korlátlan az 1-3. osztály termékeinek felhasználási területe. A
termékek csak pirotechnikus irányításával használhatóak fel például közintézményben,
középületben, sportlétesítményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen.
1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és
helyen összesen 1 - 1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható 3.
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pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg
nettó hatóanyag-tartalom tárolható.
A jogszabály részletesen szabályozza a tárolás feltételeit. A magánszemélyek által szabadon
felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:
1. lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; a termék
más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolható, egy lakáson belül csak az egy személyre
engedélyezett mennyiség tárolható
2. el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
3. tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;
4. a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;
5. a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem
szabad;
Fontos, hogy pirotechnikai termék csak olyan üzletből vásárolható, amely a forgalmazásra
engedéllyel rendelkezik, vagy az üzlet ezirányú tevékenységét a hatóságnak bejelentette.
A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes
tárolóhelyre, konténerre is engedélyezheti.
A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5
napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, melyet a forgalmazó köteles
térítésmentesen visszavenni.
A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati
és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.
Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, felhasználni.
A szabálysértési törvény alapján az a
személy, aki engedély nélkül pirotechnikai
tevékenységet végez százezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki pedig a pirotechnikai
termékek tárolására, felhasználására, birtoklására
vonatkozó előírásokat szegi meg, ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a
pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést
elkövették, el kell kobozni.
A fentiekkel kapcsolatban további információ, felvilágosítás kérhető:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály
06-56/501-654

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
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