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Ön a „Közösen a Dél-alföldi Régió 
külterületeinek biztonságáért, az 
élhetőbb tanyavilágért” elnevezésű 
pályázat kiadványát tartja a kezé-
ben. 
Talán ma már kevesen tudják, hogy a 
pusztázó, pusztabíró, mezőbíró a XIX. 
század végéig a városoktól és falvak-
tól távol eső, különálló pusztákon 
igazgatási és igazságszolgáltatási 
funkciókat ellátó tisztség volt (Ma-
gyar Néprajzi Lexikon). Ezt a felada-
tot napjainkban a körzeti megbízotti 
rendőri szolgálatot ellátók végzik. 
Célunk, hogy az ő munkájukhoz is 
segítséget nyújtva, e kiadványon 
keresztül hívjuk fel a külterületen 
élők � gyelmét a bűncselekmények 
megelőzésének, az áldozattá válás 
elkerülésének lehetőségeire. 
Tájékoztatónk a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács által 2015-ben meg-
hirdetett pályázatnak köszönhetően 
jött létre, mely a tanyás térséggel 
rendelkező megyék számára biztosít 
anyagi forrást egyrészt új külterületi 
bűnmegelőzési programok kidolgo-
zására, másrészt a korábban meg-
kezdett programok folytatására.
Már a pályázat kihirdetésekor meg-

Érdemes megfogadni tanácsainkat, mert 
a bűnelkövetők előszeretettel vá-
lasztanak célpontul olyan tanyákat, 
állattartó farmokat, gazdasági épü-
leteket, ahol nagy számban tartanak 
haszonállatokat,  ahová a tulajdono-
sok távollétét, az ingatlanok elszi-
geteltségét, illetve  nem megfelelő 
védelmét kihasználva viszonylag 
könnyen, különösebb kockázat nél-
kül be tudnak hatolni. Sokszor már 
a bűncselekmény elkövetése előtt 
terepszemlét tartanak, feltérképezik 
azokat a helyeket, ahol legfeljebb 
csak időszakosan tartózkodik valaki, 
vagy ahol egyedülálló, idős, sokszor 
védekezésre képtelen emberek lak-
nak. A gyakran hiányzó vagy hiányos 
kerítés, a záratlan tanya, gazdasági 
épület, az elöl hagyott munkagépek, 
termelőeszközök, a házőrző kutya 
nemléte jelentősen megkönnyítheti 

dolgukat. Udvaron, színben tárolt 
gépek, munkaeszközök esetén ér-
demes terület-felügyeleti eszközö-
ket (riasztóhálózatra kötött kültéri 
mozgásérzékelő, mozgásérzékelős 
kültéri lámpa, ri-
asztócsengő stb.) 
beszerezni. 
Kiemelt fontos-
ságú az épüle-
tek behatolás 
elleni védelme 
is: az ajtókra, 
ablakokra erős 
rács felszerelése, 
emellett (mi-
vel egy zár nem 
zár) javasoljuk, 
hogy az ajtókra minimum két zárat, 
például biztonsági zárat és heveder-
zárat, illetve törésbiztos lakatot sze-

reltessenek fel. Az ajtó- valamint az 
ablakpántokat, azok rögzítését cél-
szerű megerősíteni, leemelésgátlót 
felszerelni. A tapasztalatok azt mu-
tatják, érdemes a fészerekre, ólakra, 

kamrákra, télen a 
füstölőre is zárat, 
lakatot tenni. 
Kiegészítő meg-
oldásként az 
ingatlanokban 
időkapcsolót is 
alkalmazhatnak, 
amellyel időzítet-
ten (akár eltérő 
időpontokban), a 
tulajdonos távol-
létében is ki- és 

bekapcsolhatók a kiválasztott elekt-
romos készülékek, így a bűnelkövetők 
azt hihetik, valaki otthon tartózkodik. 

Javasoljuk továbbá, hogy az otthon 
tartott értéktárgyakról (elektronikus 
berendezések, ékszerek, gépek...) 
készítsenek házi értékleltárt, feltün-
tetve a típust, gyártási számot, külle-
mi ismertetőjegyeket. Ha lehetőség 
van rá, készítsenek fényképfelvételt 
is. Mindez megkönnyítheti a felderí-
tést, illetve a tárgyak azonosítását. 
Bűnmegelőzési szempontból szintén 
nagy jelentőségű lehet, ha a külte-
rületen élők � gyelnek közelebbi és 
távolabb élő szomszédaikra, a lakó-
környezetükben felbukkanó idegen 
járművekre, személyekre, és jelzik a 
polgárőröknek vagy a rendőröknek, 
ha valami gyanúsat észlelnek. Érde-
mes ilyenkor meg� gyelni az idegenek 
küllemét, viselkedését, feljegyezni a 
jármű rendszámát, haladási irányát is.

A vagyonvédelmet segítő me-
chanikus (kerítések, rácsok, 
zárak), illetve elektronikus (ri-
asztó, kamerák, fény- és hang-
jelzők) biztonsági eszközök, 
rendszerek hathatós segítsé-
get nyújthatnak a bűncselek-
mények megelőzésében, meg-
szakításában, adott esetben az 
elkövetők elfogásában. 

fogalmazódott, hogy a külterületen 
élők biztonsága érdekében végzett 
munka továbbvitele érdekében 
Békés, Bács-Kiskun és Csongrád 
megye is élni kíván ezzel a lehető-
séggel. Megállapodtunk, hogy a te-
vékenységet a régió három megyéje 
együttműködésben, erőt, tudást és 
szakmai tapasztalatot összeadva 
végezi majd. Ezután került sor a „Kö-
zösen a Dél-alföldi Régió külterüle-
teinek biztonságáért, az élhetőbb 
tanyavilágért” elnevezésű projekt 
kidolgozására. Az elnyert támoga-
tásból a következő hónapok külte-
rületi bűnmegelőzési munkájának 
legfontosabb feladatait lehet � nan-
szírozni, beleértve a már meglévő 
megyei programok bővítését is.
Ennek egyik elemeként, a külterüle-
ten élő lakosság tájékoztatására ké-
szült el a támponti levélszekrények-
be eljuttatott „Dél-alföldi Pusztázó” 
elnevezésű prevenciós kiadvány. A 
mintegy 52 ezer ingatlanba kikül-
dött tájékoztató fontos vagyon- és 
áldozatvédelmi tanácsaival, hasznos 
információival hozzájárulhat egyik 
fő célunkhoz, a polgárok biztonság-
érzetének erősítéséhez.
Csongrád, Bács-Kiskun és Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság

Bordás Zoltán 59 éves gazdálkodó, 
Békés megye, Szeregyháza-tanya:
Amíg a tanya nem volt körbekerítve, ide-
genek is bejöhettek, s bármi eltűnhetett, 
ha nem voltunk itthon. A szomszédságban 
nemrég így loptak lábasjószágokat, ser-
tést, kecskét. Az eset kapcsán ide is átjöttek 
a rendőrök, lediktálták elérhetőségeiket, 
és a tanyagondnok telefonszámát is. Sok-
szor járnak erre idegenek, ezért hétvégén, 
ha a városba kell menni, lehetőleg mindig 
itthon marad valaki. Ha megoldható, a 
szomszédokkal egymásra is fi gyelünk.

Meg kell jegyezni, hogy a lopások 
egy részét olyankor követik el, ami-
kor a háziak otthon tartózkodnak. 
Főleg a jó idő beköszöntével fordul 
elő, hogy akkor is nyitva maradnak 
az ajtók, ablakok, amikor a tulaj-
donos az ingatlan olyan részén 
(például a kertben) tartózkodik, 
ahonnan nem látja vagy hallja, ha 
valaki érkezik.
Tanácsunk: A besurranásos lopá-
sok elkerülése érdekében mindig 
tartsa zárva a kaput. Csak akkor 
hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat, 
ha a lakásban tartózkodik, és észlel-
ni tudja, ha valaki be akar menni. A 

kutya jelezheti és el is riaszthatja a 
hívatlan látogatót. A számtalan � -
gyelmeztetés ellenére még mindig 
gyakran fordul elő ún. trükkös lo-
pás is. A trükkös tolvajok magukat 
sokszor hivatalos személynek, vagy 
szolgáltatók munkatársának kiad-
va jutnak be későbbi áldozataik la-
kásába, és különféle módszerekkel 
károsítják meg őket. Általában ki� -
gyelik, vagy kikutatják, hol tartják 
a háziak a készpénzt, értéktárgya-
kat, és a sértett � gyelmét elterelve 
megszerzik azokat. Gyakran csak 
jóval távozásuk után derül ki, hogy 
bűncselekmény történt.

Besurranók és trükkös tolvajok

INGYENES 
SEGÉLYHÍVÁS:

Hívja a 112-t a mentők, tűzoltók vagy rendőrök 
beavatkozását igénylő helyzetekben.
A 112 egy egységes európai segélyhívószám, 
amely rendelkezésre áll és ingyenesen hívható 
mind vezetékes, mind mobiltelefonról bárhol 
az Európai Unióban, sőt szinte az egész konti-
nensen. 
Az Ön hívását szakképzett diszpécser fogadja, 
aki – a készenléti szervek nemzeti rendszeré-
től függően – vagy közvetlenül koordinálja az 
esetet, vagy átkapcsol a leginkább releváns 
szervezethez (ami tipikusan a mentők, a ka-
tasztrófavédelem, vagy a rendőrség).

BÉKÉS MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. 
Tel.: 06-66 523-700 
E-mail: bekesmrfk@bekes.police.hu

CSONGRÁD MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. 
Tel.: 06-62 562-400, E-mail: 
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Tel.: 06-76 513-300 
E-mail: bacsmrfk@bacs.police.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY
Igazságügyi Osztály    5701 Gyula, 
Kossuth u. 2.,  Tel.: 06-66 540-364
E-mail: bekes@kimisz.gov.hu

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY
Igazságügyi Osztály    6722 Szeged, 
Rákóczi tér 1., Tel.: 06-62 680-519, 06-62 680-517  
E-mail: igazsagugy@isz.csmkh.hu

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY
Igazságügyi Osztály    6000 Kecskemét, 
Irinyi u. 17. , Tel.: 06-76 502-944
E-mail: bacs@igazsagugy.gov.hu

AJTÓ- ÉS ABLAKRÁCS 
MINŐSÉGI ZÁR ÉS ZÁRBETÉT
RIASZTÓ KÖZPONTI EGYSÉG (Helyi elemes mozgásérzékelő, 
távirányítóval. Legolcsóbb megoldás 2-3000 Ft mozgás esetén helyben 
riasztó hangot ad ki az alsó kör nyíláson keresztül.)
RIASZTÓ KÖZPONTI EGYSÉG
SZÉF / RÖGZÍTHETŐ PÉNZKAZETTA
KÖZPONTRA KÖTHETŐ MOZGÁSÉRZÉKELŐ
ELEKTROMOS AJTÓÉK (Az ajtó nyitásakor az ék részén lévő érzékelő 
éles riasztó hangot ad ki.)
INFRASOROMPÓ (Az infrasugár megszakítása esetén riasztást küld a 
központi egységnek.)
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAMERA 
(Mozgás esetén fényképet, vagy videofelvételt készít.)
NYITÁSÉRZÉKELŐ 
(A nyílászáró kinyitásakor jelzést küld a központi egységnek (létezik 
beépíthető és ráépíthető vezetékes és vezeték nélküli is.)
SZÉNMONOXID ÉRZÉKELŐ – rendszerre köthető
FÜSTÉRZÉKELŐ / HŐÉRZÉKELŐ – lakástűz esetén riasztást küld
ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ (Üvegfelületekre)
KÖZPONTI RIASZTÓRA KÖTHETŐ személyi segélyhívó
KÜLTÉRI SZIRÉNA
REFLEKTOR (Kültéri, napelemes mozgásérzékelős.)
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A kép illusztráció
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A tapasztalatok szerint a lege-
lőn tartott állatokat gyakran 
csak villanypásztor őrzi, az is-
tállók, ólak a legtöbb esetben 
záratlanok, ami megköny-
nyíti a tolvajok dolgát. Egyre 
gyakoribb módszer, hogy az 
elkövetők tehergépkocsival 
megállnak a helyszínen, a 
jószágot leereszthető platón 
keresztül percek alatt felhajt-
ják a járműre, és gyorsan tá-
voznak.

Tóth Csaba 39 éves termelő, 
Bordány-dűlő: 
A mi falunk körzetében, a 
Csongrád megyei Homokhát-
ságon ritkán adódnak közbiz-
tonsági gondok. A rendőrök, 
polgárőrök elég gyakran já-
rőröznek erre.  A környéken 
több helyen látni, hogy a tu-
lajdonosok odafi gyelnek ta-
nyájuk védelmére: van riasz-
tó, kamera, kutya, kerítés.  
A fontos telefonszámokat is-
merjük, ha kell, fel tudjuk 
hívni azokat. Ha a mi kör-
zeti rendőrünk – akit kedve-
lünk – akadályoztatva van, a 
szomszéd faluét értesítjük, ő 
is gyorsan ideér.

Gyakran járják a vidéket házaló 
árusok és „iparosok”, akik olcsó, de 
általában nem megfelelő minősé-
gű termékekkel (ágynemű, edé-
nyek, egészségügyi termékek…), 
javítási, szerelési ajánlattal pró-
bálják becsapni az embereket. A 
vásárlók, illetve megrendelők az 
esetek nagy részében garancia 

Dél-alföldi PUSZTÁZÓ

nélküli, használhatatlan, silány, 
rossz minőségű terméket, szolgál-
tatást kapnak a pénzükért cseré-
be. 
Tűzifa értékesítése kapcsán több-
ször fordul elő mérlegelési csalás, 
amikor a megrendelő jóval keve-
sebb fát kap, mint ameny-
nyiért � zetett. Ezeknél az 

ügyeknél sok esetben nehezíti a 
felderítést, hogy a sértettek gyak-
ran csak napokkal vagy hetekkel 
később fordulnak a rendőrséghez. 
Nem érdemes kockáztatni, válasz-
szák inkább a megbízható, ga-
ranciával rendelkező termékeket, 

szolgáltatásokat!

Házalók? Válassza inkább a megbízhatót!

Kerítéssel, jó minőségű zárak, lakatok alkalmazásával a jószágok 
esetében is fokozható a biztonság. Olyan telepen, ahol több ál-
latot tartanak, tanácsos biztonsági rendszert működtetni, vagy 
megszervezni a terület állandó őrzését. Itt is hasznos lehet a kö-
zeledő idegenekre � gyelmeztető, azokat akár el is riasztó kutyát 
tartani. Amennyiben a településen működik polgárőrség, mezőőri, 
tanyagondnoki szolgálat, velük is érdemes felvenni a kapcsolatot, 
jelezve, hol lenne célszerű külön is � gyelemmel kísérni egy-egy 
területet.
Jó, ha a szomszédos tanyák tulajdonosai is egyeztetnek egymással 
ezekről a kérdésekről. Arról is értesítsék egymást, ha idegenek va-
lamelyiküknél eladó állat után érdeklődnek, mivel többször előfor-
dult, hogy az állítólagos vevők nem vásárlási szándékkal érkeztek, 
hanem felmérték, hol milyen és hány állatot tartanak, őrzik-e fo-
lyamatosan a gazdasági épületeket, milyen irányból közelíthetők 
meg legkönnyebben az ólak, karámok.

Az állatállomány védelmében

Jegyezze meg!
A szolgáltatók munkatársai a cég 
által kiadott arcképes igazolvány-
nyal rendelkeznek, melyet kérésre 
felmutatnak. Alapvetően csak hí-
vásra, vagy előzetes hivatalos ér-
tesítés után mennek ki Önökhöz. 
Ilyenkor kérjék, hogy igazolják 
magukat. A legtöbb szolgáltató 
munkatársa formaruhában, saját 
emblémával ellátott gépjárművel 
érkezik. A szolgáltatók az ügyfél-
től a helyszínen soha nem kérnek 

és nem fogadnak el készpénzt.  
Az egyen- és civil ruhás rendőrök 
is rendelkeznek szolgálati 
igazolvánnyal és jelvénnyel, 
melyekkel igazolni tudják 
magukat. Jelvényükön öt-
jegyű sorozatszám látható, 
nem „Police” felirat! Ha így 
sem biztosak benne, hogy 
valóban rendőri intézkedés-
ről van szó, hívják a 107 vagy  
a 112-es telefonszámokat!

Mezőgazdasági 
munkák idején
A tapasztalatok szerint tavasszal 
- főleg a nem állandóan lakott ta-
nyákon, hobbikertekben - megsza-
porodnak a vetőmag-, vegyszer- és 
kisgéplopások. 
A megelőzés érdekében csak olyan 
gépeket, eszközöket hagyjanak 
ezeken a helyeken, melyekre rövid 
időn belül szükség lesz. A kisgépe-
ket, szivattyúkat használat előtt és 
után tartsák nehezen hozzáférhető 
helyen, a szivattyúaknákat tegyék 
zárhatóvá. A gépek, berendezé-
sek gyári illetve azonosító számát 
mindig jegyezzék fel. Használjanak 
mozgásérzékelős lámpákat, re� ek-
torokat az épületeken, ezek szintén 
elriaszthatják az illetéktelen be-
hatolókat. Egy házőrző kutya is jó 
szolgálatot tehet.
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Nem lehet elégszer ismételni, 
hogy ahol arra lehetőség van, 
célszerű közösségi jelzőrendszert 
kiépíteni, melynek lényege, hogy 
az adott területen élők – köze-
lebbi és távolabbi szomszédság 
– személyes kapcsolatot alakít-
sanak ki egymással, figyeljenek 
egymásra, hívják fel a többiek 
figyelmét is az idegenek mozgá-
sára vagy gyanús cselekmények-
re, ezzel is erősítve környezetük 

A külterületen tevékenykedő körzeti megbízottak munkáját nagy-
mértékben segíthetik a pályázat végrehajtásában is aktív szerepet 
vállaló polgárőrök, valamint a mezőőri és a tanyagondnoki szolgálat 
tagjai, adott esetben tőlük is tanácsot, segítséget lehet kér-
ni – akár a bűncselek-
mények megelőzése 
érdekében is. 
A polgárőrség tagjai 
szintén rendelkeznek 
egyedi azonosítószám-
mal ellátott, fényképes 
igazolvánnyal.

Együttműködők

A projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg. 

Ocskó József 81 éves, Bács-Kiskun megye, 
Felsőpálos-tanya: 
Időnként árusok jelennek meg a környéken, akik megpró-
bálnak rám sózni valamit, de én nem állok velük szóba, be 
sem engedem őket a házba. Védelmet a gondosan bezárt 
ajtók jelentenek, illetve az udvaron cirkáló kutya. Egyedül 
élek, így szükség esetén a rokonaim mellett a helyi körzeti 
megbízottól, a polgárőröktől, és a tanyagondnoktól tele-
fonon tudok segítséget kérni. Erre még nem került sor, 
mert jelenlétük elriasztja a bűnözőket. A tanyát egyéb-
ként ritkán hagyom itt, hiszen a tanyagondnok kiváltja a 
gyógyszereimet, és be is vásárol.

Szomszédok egymásért
biztonságát. Külterületen már 
több helyen működik olyan ma-
gasra szerelt, villogó fény- és 
hangjelzést adó jelzőberende-
zés, mely a nagyobb távolságra 
élő szomszédokat is figyelmez-
teti, ha az adott helyszínen bár-
milyen gond adódott, legyen az 
rosszullét, baleset vagy bűncse-
lekmény. Ezekben az esetekben 
is hívják az ismert segélyhívó 
számokat!

Amennyiben bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabály-
sértés áldozatává vált, segítséget kérhet a Megyei Kormány-
hivatalok Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályainak 
Igazságügyi Osztályaitól
Kinek tudnak segítséget 
nyújtani?
Az  áldozatsegítő szolgáltatás első-
sorban a Magyarország területén 
elkövetett bűncselekmények és 
tulajdon elleni szabálysértések 
áldozatai számára tud segítséget 
nyújtani. Áldozatok a bűncselek-
mények vagy szabálysértések köz-
vetlen sértettjei és a közvetve érin-
tettek (például hozzátartozók).

Hogyan tudnak segíteni?
Az áldozatsegítő szolgáltatás az 
áldozatok számára térítésmentesen

lehetőségeikről;

esetén akár ügyvédet is biztosítva;

5 napon belül azonnali pénzügyi 
segélyt krízishelyzet fennállása 
esetén. 
A személy elleni erőszakos bűn-

cselekmények súlyos sérültjei és 
halálos áldozatainak hozzátartozói 
mindezen túl állami kárenyhítést is 
igényelhetnek.

Hol találja őket?
Amennyiben áldozattá vált, hívja az 
éjjel-nappal ingyenesen elérhető 
06-80-225-225 telefonszámot.
Munkatársaik minden telefonálót 
tájékoztatnak az áldozatsegítő 
szolgáltatás nyújtotta lehetősé-
gekről, és ezek igénybevételének 
módjáról. A szolgáltatás igény ese-
tén egyes megyékben a betelefo-
nálóhoz saját kérésre önkénteseket 
is küldhet, akik az áldozatokat ott-
honukban, előre egyeztetett idő-
pontban tudják felkeresni a további 
segítségnyújtás és az ügyintézés 
megkönnyítése érdekében.

Mire lehet szükség, hogy 
segíteni tudjanak?
Az ingyenesen elérhető segély-
vonalon a diszpécserek az eset 

körülményei alapján tájékoztatást 
adnak arról, hogy milyen iratokra, 
igazolásokra van szükség az ügyin-
tézéshez, az áldozatsegítő szolgál-
tatás támogatásainak igénybevé-
teléhez.
Amennyiben áldozatként még 
nem tett rendőrségi feljelentést, 
munkatársaik ebben is segíteni 
tudnak, a további ügyintézéshez 
ugyanis szükséges a büntetőeljárás 
feljelentést követő elindulásának 
igazolása. Az igazolást kérésére 
a rendőrség köteles azonnal, de 
legkésőbb egy napon belül kiállí-
tani – ehhez minden áldozatnak 
joga van.

Mi is az a Civil/ 
Közbiztonsági 
Hírlánc?
A tanyai lakosság problémáinak 
minél gyorsabb megoldása érde-
kében, rendőrségi kezdeménye-
zésre a legtöbb helyen működik 
úgynevezett Civil/Közbiztonsági 
Hírlánc.
Ezen bűnmegelőzési rendszer   
tagjai – a rendőrség koordinatív 
tevékenysége mellett – a telepü-
lési  önkormányzatok, az egészség-
ügyi-szociális ellátó rendszerben 
dolgozók, a polgárőr szervezetek, a 
falu- és tanyagondnokok, a mező-, 
gát-, vad- és halőrök, vadász- és 
erdésztársaságok, továbbá mind-
azon szervezetek, amelyek valami-
lyen módon kapcsolatba kerülnek a 
tanyákon élő lakossággal. Ők azok, 
akik a külterületet  járva szembe-
sülhetnek a tanyán élők különböző 
problémáival, melyeket a gyors 
segítségnyújtás, a megoldás meg-
találása érdekében jeleznek az 
illetékeseknek. 

Számtalan kiváló, emberéletet, épü-
letet, nyílt területet, valamint állato-
kat védő, illetve riasztó berendezés 
létezik ma már. Sok közülük nem csak 
elriasztja a hívatlan betolakodókat, 
de értesítést is tud küldeni mobilte-
lefonra, vagy riasztással jelezhet egy 
távfelügyeletnek. A kiadvány utolsó 
oldalán ezeket igyekszünk Önöknek 
bemutatni. 
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