Tartalom:
Bűnmegelőzési tanácsok a közelgő ünnepek idejére
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Kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat, és fogadják meg a jótanácsoAz egyre fokozódó ünnepi hangulat- kat!
ban az emberek sokszor megfeledkez- Zseblopás:
nek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközszabályokról. Gyakran előfordul, hogy
pontokban, tömegközlekedési esza gépkocsi ülésére gyorsan berakják
az éppen megvásárolt csomagokat és közökön - a figyelmet tülekedéssel
már rohannak is a következő áruházba, elterelve - próbálják elemelni a
vagy éppen a legszebb ajándék után ku- pénztárcákat és egyéb értékeket.
tatva a pultra vagy a bevásárlókocsiba
teszik táskájukat, pénztárcájukat. Az
 Fokozottan figyeljen
ilyen könnyelműség segíti hozzá a bűértékeire, főleg, ha forgalmas
nözőket a könnyű zsákmányhoz. Sajhelyen tartózkodik, utazik!
nálatos tapasztalat, hogy a karácsonyi
ünnepekre való felkészülés időszaká Ajánlott a válltáskáját maga
ban a megnövekvő bevásárló forgalom
előtt tartani.
jelentősen aktivizálja a gépkocsifeltö Ne tároljon okmányokat, értérésre, illetve az alkalmi lopásra speciakeket ruházata vagy táskája
lizálódó bűnözőket.
Bűnmegelőzési tanácsok a közelgő
ünnepek idejére!

külső zsebeiben!

A bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség - a társszervekkel
együtt - fokozott járőrszolgálatot lát el
a nagy tömegeket vonzó áruházak, piacok, bevásárlóközpontok, állomások,
pénzintézetek és posták környékén
egyaránt.
A következőkben bemutatjuk az ünnepi időszakban leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, és az áldozattá
válás megelőzésének lehetőségeit.

2



Ne tegye ugyanarra a
helyre pénztárcáját,
hitelkártyáját, okmányait,
mobiltelefonját!



Ne tartsa bankkártyája PIN
kódját a kártya közelében.



Bevásárlóközpontban történő
vásárláskor ne hagyja táskáját a
bevásárlókocsiban, azt minden
esetben tartsa magánál!



ATM automatánál történő
pénzfelvételkor járjon el nagyon
körültekintően!Lehetőség szerint
válasszon forgalmas helyet!

PIN kódját csak abban az
esetben üsse be, ha nem áll Ön
mögött senki. Ha megkapta a
pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!

Gépjármű feltörés:

Sokan hagynak értéket látható helyen az
autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyott
járművet akár másodpercek alatt feltörhetik, megszerezve az értékeket és jelentős
kárt téve az autóban. Ha nagyobb értékű
 Amennyiben iratok mellett elektronikai eszközt vásárolnak, akkor a válakáskulcsot is elvittek Öntől, sárlást követően szállítsák egyenesen haza,
sürgősen cseréltesse le otthon a ne álljon az autó még órákig a parkolóba,
tele drága, újonnan vásárolt eszközökkel. A
zárat!
jól szervezett tolvajbandák a parkolókban
 Ha bankkártyáját vitték el, is figyelnek. Pillanatok alatt kirámolják az
autót és már csak hűlt helyét találják
hamarabb tiltassa le!
dolgaiknak.
 Ne hagyjon értéktárgyakat az
autójában!
 Lehetőség szerint őrzött parkolóban
hagyja az autóját, amíg vásárol!
 Minden esetben zárja be az ajtókat,
húzza fel az ablakokat, ha elhagyja a
gépjárművet!
 Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon!
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Trükkös lopások:

Lakásbetörés:

Karácsony közeledtével egyre gyak- Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt
rabban találkozhatnak adománygyűj- elutaznak valahova. Ez esetben kérjük, fotőkkel az utcákon és lakókörnyezetünk- gadják meg az alábbi tanácsainkat:
ben egyaránt. Azonban sok esetben az
 Utazási szándékáról ne beszéljen
„adománygyűjtők” valamilyen nemes
idegenek előtt!
célra hivatkozva próbálják megszerez
Pótkulcsot ne tartson elrejtve a
ni a pénzüket saját maguk számára. A
bejárati ajtó közelében!
trükkös tolvajok célja, hogy lakásunk Szereltessen fel korszerű, több
ba bejutva, figyelmünket elterelve szeponton záródó ajtót!
rezzék meg pénzünket, értékeinket.
Fontos tudni, hogy a valódi adomány
Kérjen meg valakit (rokon,
szomszéd), aki távolléte alatt elmegy
gyűjtő szervezetek soha nem kérnek
a lakásukra, körülnéz, felkapcsolja a
készpénzt, minden esetben csekk befivillanyt, üríti a postaládát, azt a
zetésével lehet őket támogatni.
látszatot keltve, hogy a lakás nem
lakatlan.



Soha ne adjon az
adománygyűjtőknek készpénzt!



Elutazás előtt az ajtót, ablakokat
gondosan zárja be!



Soha ne engedjen be idegent a
lakásába, bármilyen indokra
hivatkozik is!



A pincék, garázsok, hátsó
bejáratok zárainak biztonságosságára
is fordítsanak nagy figyelmet!



Ajtónyitás előtt győződjön meg
róla, hogy ki akar bejutni Önhöz!



Ne tartson otthonában nagyobb
összegű készpénzt!



Ha otthonában nagyobb
pénzösszeget tart, azt tegye
biztonságos, mások által nem
ismert helyre (pl. számkódos
széfbe).
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Pirotechnikai anyagok használata:

FELHASZNÁLÁSA TILOS!
 Azokkal szemben, akik petárdát jo  

Az év végének közeledtével lassan kezdődik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban
most sem szabad megfeledkeznünk a
jogszabályi előírásokról!

 Házi kedvenceiket megriaszthatja az
ünnep zaja, ezért nem árt, ha azok
elkerített, zárt helyen vészelik át ezt
az időszakot. Esetleg kapcsolják be
nekik a rádiót nagyobb hangerőn!

A pirotechnikai termékeket csak legális
árusítóhelyeken szabad megvásárolni,
használatukat illetően körültekintően kell
eljárni. A tűzijátékok komoly égési sérüléseket, roncsolásokat is okozhatnak.

 A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak
szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel!

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti,
illetve nem veszélyeztetheti az emberek és
állatok életét, testi épségét, egészségét, az
emberek vagyonát, a természeti és az épített környezetet, illetve nem sértheti a tűzvédelmi szabályokat.

 Kérjük, hogy akinek szándékában
áll az újév köszöntő hangulat fokozása érdekében tűzijátékot vásárolni, azt csak a törvényi előírásoknak
megfelelően tegye!

 A tűzijátékokat hatósági engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást
is kérhetnek azok működésével kapcsolatban!
 Tartsák be a használati utasításban
szereplő előírásokat!
 Ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát!
 Fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira!
 Bármely pirotechnikai osztályba
tartozó PETÁRDA VÁSÁRLÁSA,
BIRTOKLÁSA, TÁROLÁSA ÉS
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A balesetek elkerülése érdekében a közlekedéssel kapcsolatban is engedje meg,
hogy néhány tanáccsal szolgáljunk!
A karácsonyi ünnepek közeledtével
Békés, biztonságos karácsonyt és bolintenzívebbé váló forgalom a közdog új évet kíván a Jász-Nagykunlekedőktől is nagyobb toleranciát és
Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
több figyelmet kíván.
Bűnmegelőzési Osztályának valamennyi

Korán sötétedik, így a
munkatársa!
gyalogosokra a szokottnál jobban kell
ügyelni.




A téli közlekedés során
megváltozott időjárási, út- és látási
viszonyok felelősségteljesebb,
higgadtabb közleke-dést kívánnak.

A gyermekeket mindig -a
szabályoknak megfelelően- biztonsági
gyermekülésben rögzítve kell
szállítani.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében
kérjük odafigyelésüket mind magukra
mind embertársaikra, hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen
jogsértés!
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