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Vagyonbiztonság az iskolában

A közelmúltban megkezdődött 2018/2019-es iskolai tanév eddig eltelt rövid időszakában
már történt az oktatási intézményhez kapcsolódó bűncselekmény. A diákok hajlamosak
arra, hogy nem figyelnek kellőképpen értékeikre. A nem megfelelően tárolt készpénz,
laptop, mobiltelefon mind könnyű zsákmány lehet a tolvajoknak.
Felhívjuk a figyelmet az alábbi tanácsok betartására, amelyekkel elejét vehetik az iskolai
lopásoknak:

A gyermeknél ne legyen nagyobb mennyiségű pénz, csak amennyire feltétlenül
szüksége van!
A mobiltelefon bekapcsolása kódhoz legyen kötve, használaton kívül legyen
kikapcsolva!
A testnevelés óra alkalmával egy kijelölt helyre tegyék a tanulók az értékeiket,
mobiljaikat (például szertár, zárható szekrény), ne maradjanak azok őrizetlenül
az öltözőkben!
Az üresen hagyott osztályterem ajtaját ajánlatos bezárni, hogy illetéktelen
személyek ne tudjanak bejutni!
Nyitott szekrényben, fogason ne hagyjanak értéktárgyakat!
Amennyiben az iskola biztosít zárható szekrényt, akkor a diák vagyonbiztonsága
érdekében vegye igénybe!
Utcán, tömegközlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy
hátizsák külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat
biztonságos helyen (például a táska akár külön is zárható belső rekeszében)
tartsák.

Hétvégi házak védelme
Megyénkben is nagyon sok hétvégi ház, nyaraló található.
Ezeket a külterületi ingatlanokat a tulajdonosok ősztől tavaszig
ritkán használják, látogatják, ezért a bűnelkövetők - mivel kicsi az
esélye annak, hogy tetten érik őket - ezeken a helyeken próbálnak
értékeket szerezni. A betörők többsége oda megy be, ahol nem látják
őt, ahol nincsenek biztonsági berendezések. Általában könnyen
mozdítható dolgokat keresnek, műszaki cikkeket, kerti kisgépeket,
fémhulladékokat.
Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk:
Elektronikus, vagy mechanikus vagyonvédelmi berendezéssel lássák el a hétvégi házat
(riasztók, rácsok) Az ajtók jó minőségű biztonsági zárakkal legyenek felszerelve.
Amennyiben hosszabb időre – különösen a téli időszakban – felügyelet nélkül hagyják
az ingatlant, akkor abból az értéktárgyakat (elektromos háztartási berendezések,
mezőgazdasági kisgépek) biztonságosabb helyre kell vinni, azokat felügyelet mellett
kell tárolni.
Szükséges, hogy a tulajdonos a téli időszakban is alkalmanként kilátogasson a
hétvégi házához. Ellenőrizze a területet, a kertkapuk és a ház nyílászáróinak épségét,
érintetlenségét! Lehetőség szerint egyeztessenek a szomszédjaikkal! Ha kimennek a
hétvégi házukhoz, a szomszéd telkét is ellenőrizzék és egy másik alkalommal ő is
tegye meg ugyanezt az Önökével!
Fontos, hogy a hétvégi házaikban tartott értékesebb tárgyaikról legyen leírásuk, listájuk,
esetleg fényképük. Ha betörés történne, ezek segíthetik a bűncselekmény felderítését.
Fontos kiemelni, hogy egyre több településen működik polgárőrség. A polgárőrök
bűnmegelőzési céllal rendszeresen járőröznek. Célszerű velük is felvenni a
kapcsolatot.

Ingyenes??
Egészségügyi szűrővizsgálat
„Ingyenes” egészségügyi szűrővizsgálat/állapotfelmérés?
Valamilyen „csodás” tulajdonsággal, „gyógyhatással” bíró (túlárazott) termék?
Tudta, hogy az ilyen vásárlások után a vevők nagy többsége becsapottnak érzi magát?
Az árubemutatókra vonatkozó jogszabályi szigorítások miatt a jellemzően szórólapokon
hirdetett külső, üzleten kívül szervezett bemutatók száma lecsökkent. Az árubemutatós
cégek a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, a meghirdetett bemutatókat ma már
elegáns magánorvosi rendelőknek kinéző bejelentett üzletekben tartják meg. Az
árubemutatók szervezői jelenleg leginkább telefonon keresik meg az érdeklődőket, vagy
személyre szóló meghívót postáznak. A telefonszámokat, címeket korábbi bemutatókról,
ismerősöktől, a hatóságok által nem ismert módon szerzik be a vállalkozások.
Használatosak olyan meghívók is, amelyek rejtvényt tartalmaznak és a helyes megfejtést
beküldőknek ajándékot ígérnek. Előfordult, hogy a fogyasztót azzal keresték fel telefonon,
hogy elmulasztotta visszaküldeni a neki címzett kérdőívet, ezért be kell fáradnia a
megadott címre, hogy pótolja a kérdőív kitöltését.
Az ilyen jellegű üzletek kialakítása, valamint a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak
szintén a fogyasztók megtévesztését szolgálják, mivel a bemutatókon közreműködő
személyek általában nemhogy orvosi, hanem egyéb egészségügyi végzettséggel sem
rendelkeznek. Az „egészségügyi vizsgálat” mindig nagyon rossz eredményt állapít meg és
olyan, jellemzően erősen túlárazott terméket kínálnak megvételre, amely a vizsgálat során
feltárt problémákra nyújt megoldást.
A felesleges bosszúságok elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!

Kérjük, hogy ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, magabiztos előadóknak!
Bármilyen egészségügyi probléma esetén forduljanak inkább háziorvosukhoz!
Ha mégis megtörténik a vásárlás mit tehet a vevő?
A vásárlást követően minden esetben kérjük, hogy forduljanak a fogyasztóvédelmi
hatósághoz, amely 2017-től a lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási
hivatalokban a hatósági eljárás megindításán túl, az egyedi igényérvényesítéshez
szükséges békéltető testületi gyors és ingyenes eljárásának megindításához is
tudnak segítséget nyújtani. Javasoljuk továbbá a rendőrség felkeresését is, ahol
fogyasztók megtévesztése, vagy kuruzslás miatt tehetnek feljelentést.

Szezonális bűncselekmények
Az őszi időjárási viszonyok időszakában várható, hogy megélénkül azon bűnelkövetők
tevékenysége, akik elsősorban az idősebb, kiszolgáltatott személyek helyzetét
kihasználva tüzelőanyag értékesítés során próbálnak lopást vagy csalást elkövetni.
A gyanútlan áldozat kifizeti a fa árát, de csak később döbben rá, hogy a fa mennyisége
nincs arányban a kifizetett összeggel.
Ennek elkerülése érdekében fogadják meg tanácsainkat:
Házaló, ismeretlen árusoktól ne vásároljon, mert nagyobb az esélye annak, hogy
csalás áldozatává válik! Ezek az árusok többféle bűncselekményt is elkövethetnek!
Előfordul, hogy a lakóépületbe bejutva kisebb értéktárgyat, készpénzt tulajdonítanak el,
illetve felmérik a terepet!
Lehetőleg, csak leinformálható, telephellyel, referenciával rendelkező cégtől vásároljon
tüzelőanyagot!
A piaci ártól jóval olcsóbb termék vásárlását jól fontolja meg! Csábító lehet az ilyen
ajánlat elfogadása, azonban a hirtelen meghozott döntések mindig nagyobb kockázattal
járnak!
Előre soha ne fizessen!
A lerakodásnál kérjen segítséget rokonától, szomszédjától, lehetőleg olyan személytől,
aki jártas a tüzelőanyag vásárlásban!
A fát csak akkor fizesse ki, ha az jó minőségű és a helyszínen, hitelesített mérleggel a
jelenlétükben lemérték!
Kiszállítás előtt készítse ki az előre megbeszélt vételárat!
Idegeneket ne engedjen be a házába!

Terménylopás megelőzése
A betakarított termények biztonságos tárolása érdekében:
Az épületek, raktárak ajtaját, ablakait megfelelő mechanikai és elektronikai védelemmel
kell ellátni!
Egy jól elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújthat!
Az ajtókra szereljen fel jó minőségű zárat, lakatot!
Alkalmazzon helyi riasztású hang- és fényjelző készülékeket!
Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a
pillanattól kezdve, hogy a tolvaj „dolgozni” kezd, egy erre szakosodott központ, észleli az
eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.
Nagyobb értékű termény tárolásakor az őrzést célszerű őrszemélyzettel ellátni!
Bűncselekmény észlelésekor haladéktalanul tegyen bejelentést a
rendőrségen a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon!
A rendőrség kiérkezéséig ne változtasson semmit a helyszínen!

Mindenszentek és Halottak napja
Miközben Önök a temetőkben szeretteikre, ismerőseikre emlékeznek, veszélybe
kerülhetnek felügyelet nélkül hagyott értékeik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor
közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás,
zseblopás, táskalopás, a sírokról virág, koszorú eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos
távollétét kihasználó betörés, besurranás.
Az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek
értékeikre, fogadják meg a tanácsainkat!
Járműveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca,
kabát, stb.)! Járműveiket minden esetben zárják le!
Lehetőség szerint használják a forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket!
Alkalmazzanak mechanikai és/vagy elektronikus vagyonvédelmi biztonsági
rendszereket! (A gépkocsira és a lakásra vonatkozóan is!)
A kerékpárjaikon vagy a sírokon még rövid időre se hagyják ott táskájukat!
Ne tartsanak pénztárcát, okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!
Ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget, értesítsék a rendőrséget!
Jó tanácsok közlekedőknek:
A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal!
Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb
körültekintéssel!
Ilyenkor ősszel minden közlekedőnek ajánlatos a „látni és látszani elv” életmentő
szerepére gondolni! A kerékpárosok mindig használják a világításukat rosszabb látási
viszonyok között, illetve sötétedés után!
Ügyeljenek az elsőbbségi és a kanyarodási szabályok betartására, illetve mindig a
megfelelő sebesség megválasztásával közlekedjenek!
Ne „megszokásból" közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már
elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!

Egyedül élő idős emberek védelme
Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szervezeteken túl az egyes
állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy az időjárás okozta tragédiák
megelőzhetőek legyenek. A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti
hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán, a tüzelő nélkül, elhagyatott tanyákon,
külterületen, lakásukban egyedül élő idős embereket.
Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljenek a környezetükben élőkre, a
legveszélyeztetettebb, magányos idős emberekre!
Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává, hiszen a
bűnelkövetők ezeknek a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek a naivságát,
hiszékenységét használják ki
Kérjük, hogy ajánlásainkat közvetítse idősebb, egyedül élő rokonai és ismerősei felé!
Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt!
A betöréses lopások megelőzése érdekében célszerű, hogy a lakás bejárati ajtaja
legyen több ponton záródó, korszerű zárral felszerelve!
Fontos, hogy a hátsó ajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek!
Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. Az üvegre lehet „betörésgátló" fóliát
ragasztani. A nyitva vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket és a szúnyogháló
sem véd meg a „hívatlan vendégektől". Ha elmegy otthonról, minden esetben be kell
zárni az ablakokat is!
Ne tartson otthon nagyobb mennyiségű készpénzt!
Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítésként alkalmazzon elektronikai védelmi
rendszert is! Ezek a technológiák (hang- és fényjelző készülék, távriasztás) ugyan nem
minden esetben védenek meg a betöréstől, de a külvilág számára jelzik, hogy
illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni az otthonába!
A melléképületek ajtaját is mindig zárja be! Ezek esetében is meg kell teremteni a
mechanikai biztonság minimális követelményeit! Ha van az építményen ablak, célszerű
ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni.
Egy esetleges betörés esetén a nyomozást nagymértékben segítheti, ha a nagyobb
értékű ingóságairól fényképet és részletes leírást készít, hiszen így a rendőrségnek
érdemleges és használható információval tud szolgálni!
Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy
észreveszi a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézik, a tolvaj csendben be is
juthat a lakásába.
A kaput akkor is zárja be, amikor a kertben dolgozik, hiszen elképzelhető, hogy a
munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése!
Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződött meg
hitelt érdemlően - még akkor se, ha hivatalos szerv vagy vállalat képviselőjének
mondja magát!
Ha gyanúsan mozgó idegeneket lát, illetve bűncselekmény
áldozatává vált, hívja azonnal a 112-es segélyhívó számot!
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