Előszó
Tisztelt Olvasó!
A zsúfolt mindennapok sodrásában sajnos hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy törődéssel tartozunk idősebb embertársaink felé. Nem csupán
tisztelnünk kell a kort, de támogatnunk, értékelnünk és elfogadnunk az embert,
aki azt megélte.
Törekedjünk idős társaink megértésére, kutassuk az értékeket, és kövessük az
elsajátításra méltót, hiszen mindannyian az elődök tapasztalásainak útján juthatunk előre!
Külön köszönet illeti azon időskorúakat, akik munkánk során segítséget nyújtottak - és nyújtanak máig is - számunkra tapasztalataik átadásával, véleményük
megosztásával.
Jelen kiadvány célja, hogy egyfajta segítséget, vagy ha úgy tetszik utat mutasson a jellemzően szépkorúakat veszélyeztető bűncselekmények típusainak, illetve azok megelőzési lehetőségeinek világában.
Bízunk benne, hogy munkánk nyomán tovább fog erősödni a korosztály
szubjektív biztonságérzete és a rendőrségről alkotott pozitív képe.
Kérjük, fogadja meg, és népszerűsítse tanácsainkat, hogy az időskor is „bűntelenül” teljen.

OTTHON - BIZTONSÁGBAN?

„Egyszer volt, hol nem volt”… kezdődik a mese...

Egy nevenincs, takaros kis településen járunk, ahol jóravaló, jóhiszemű
emberek laknak. Itt nem zárják a
kertkaput, még éjszakára sem, mert
úgy vélik, itt nem történhet semmi
rossz. Az udvaron biciklik alusszák
éjszakai álmukat, pányva nélkül várják a reggeli vágtát.
Odébb egy autó pihen, lehúzott ablakkal szellőzteti utasterét az éjszakai friss levegőn. Az öreg házőrző az
udvar végében mélabús tekintettel
figyeli a holdvilágos udvart,
míves kerítéssel körülvett, bereteszelt
kenneléből. A
kövér cirmos
éppen a műhely
nyitott szerszámos szekrényéből
surran ki. Benéz a garázs ásító ajtaján, majd az alsóépület kitárulkozó
bejárata felé veszi az irányt, hiszen a
tegnapelőtti disznótor finomságainak
illata hívogatóan jelez a rózsaszín orrocskának. Csend van, nyugalom.
Nincs mozgás, csak két sötét árny
suhan végig a nyitott épületeken, pici
nesz, de a kutya se figyel rá, messze
van, és az évek alatt eleget dorgálták
azért, mert hangosan csahol. Egyedül
a macska nyávog fel, amikor a farka
egy méretes bakancs talpa alá kerül
a nyárikonyha kamrájában, éppen a

kolbászok, szalámik és sonkák alatt.
Gyorsan kiszalad, akár csak a bakancsos árnyak. Félelmében beugrik a főépület kivágott szúnyoghálóinak egyikén, a felforgatott konyhában el tud
bújni reggelig, hiszen az autóból már
kizavarták, amikor abból kitépték a rádiót és elvitték az ülésen maradt céges
laptopot.
Már nincsenek neszek, csupán a tücskök zenéje és a nyitott ajtók, ablakok
között rohangáló huzat zaja.
Talán ismerős
lehet a mese,
főként ha megnézzük, men�nyi-mennyi óvatlan lépést
tettek a háziak, megkönnyítve a
betörők dolgát.

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 betörésgátló fóliát ragasztani. A nyitva (bukóra) ha-

gyott 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 célszerű 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.
• 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.
• Amennyiben azt észlelte, hogy
Önhöz betörtek, azonnal értesítse
a

rendőrséget. Ne változtassa meg a
helyszínt, mert nagyértékben megnehezíti a nyomok rögzítését, és későbbiekben az elkövetők felkutatását.
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy
haladéktalanul értesítse a rendőrséget (107, 112)!
„Tipp”
A nyomozást nagymértékben segítheti, ha a nagyobb értékű ingóságaikról (digitális) fényképet, és részletes
leírást készítenek, hiszen egy esetleges
betörés során a rendőrségnek érdemleges és használható információval
tudnak szolgálni. Ezeket az adatokat
lehetőség szerint ne az otthoni számítógépen tárolják!
általános segélyhívó:
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AZ ÉN HÁZAM

Számos lehetőség áll a lakosság rendelkezésére annak érdekében, hogy
betörésbiztossá tehessék otthonaikat.

1./ Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyomógomb modulját a lakáson belül kell
elhelyezni, a másikat pedig a közelben
lakó ismerősnél/szomszédnál, így vész
esetén bármikor lehet értesíteni, segítséget kérni tőle. Ehhez elegendő megnyomni a falra erősített csengőgombot, amely hatására a nála elhelyezett
modul hangjelzést ad, ezzel tudatva őt,
hogy baj van.
2./ Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető technikai eszköz az elektromos ajtóék néven
kapható készülék. A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell
illeszteni, mely az erőszakos nyitás és
feszítés hatására hangjelzést ad, mikor
az ajtó rászorul az ék alakú burkolat
felső részére, lenyomva az érzékelő
kapcsolót. Az ajtó mozgása automatikusan beindítja a hangjelzést, mely
riaszthatja a közelben tartózkodókat,
illetve elriaszthatja a behatolót. Karbantartást nem igényel, használata
egyszerű.
3./ Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz
nagyságú készülékbe csatlakozik az

egy mozdulatra kihúzható szeg, melynek végére a csuklóra akasztható zsinór kapcsolódik. Amennyiben a szeg
kihúzódik a helyéről, megszólal az erőteljes
szirénaszerű
hangjelzés,
mely a közelben tartózkodók
figyelmét
felhívja. Utcai rablótámadás során
alkalmazható
például kézitáskához rögzítve.
4./ Nyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra
kell felszerelni /
felragasztani. Az eszköz beüzemelés után minden nyitásnál hangjelzést ad, ezzel figyelmeztetve az épületben tartózkodókat az érkezőkre.
5./ Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, vagy
az ablak üvegfelületére kell felhelyezni - öntapadós ragasztóval. A készülék innentől kezdve éles, jól hallható
hanggal jelez, ha az üvegfelületet megütik, vagy betörik.

AZ ÉN VÁRAM
6./ Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor célszerű
használni amikor az épületben ritkábban látogatott helyiség van,
vagy éppen
a l s ó é pü l e tek esetén. A
mozgásérzékelőt fel kell
szerelni a megfigyelni kívánt
épületrészbe,
a jelvevőt pedig
oda, ahol gyakran tartózkodnak
az ott lakók. Amikor a megfigyelt
épületrészben mozgás van, az érzékelő jelez
és a vevőegység hangjelzést ad ki.
7./ Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azonban a
vevőegységet ellátták egy telefonhálózatra köthető modullal, így vészjelzés
esetén nem csak az ottlakóknak jelez,
hanem egy hívást is indít a beprogramozható telefonszámra. Így a családtagok, segítő ismerősök azonnal értesülnek, ha illetéktelenek hatoltak be.

8./ Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rendszerek összetett technológiát használnak
- mozgásérzékelők, infraérzékelők,
nyomásérzékelők, kamerák - így teljeskörű védelmet biztosítanak az épületek számára. Ehhez távfelügyelet is
kérhető, így riasztás esetén a biztonsági szolgálat munkatársai azonnal a
helyszínre indulnak. A kameráknak
köszönhetően pedig rögzíthetők az
események, így az elkövetők is.
+1 / A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között nagy hangsúlyt kell
fektetni a megelőzésre.
A mindig bezárt kapu, bejárati ajtó,
ablak védvonalat jelent a betörők,
tolvajok és értéktárgyaink között. A
szúnyoghálók csak a rovarokat tudják
távol tartani a bűnözőket nem. Egy
biztonsági rács, egy védőfólia az ablaküvegen szintén erősítik otthonunk
védelmét. Hiába a csúcskategóriás riasztó, ha az nincs bekapcsolva.
Csupán egy-egy mozdulat és megelőzhető a baj! Tegyük meg ezeket!

ÉRTÉKEK A HÁZNÁL
- ZSEBLELTÁR –

 Soha ne „dicsekedjék”, ne
mutogassa a kitöltött leltárt
senkinek!
 A kitöltésnél soha ne tüntesse
fel a nevét vagy a címét!
 A zsebleltárt tartsa a felsorolt
értékektől eltérő, biztos helyen
(pl. megbízható családtagnál,
barátnál, munkahelyi
lemezszekrényben, lakossági
széfben).
 Több helyen talál
fényképszámot, mint
kitöltendő rubrikát. Ezeknél a
tárgyaknál célszerű, ha –
lehetőleg színes – fényképet
készít értéktárgyairól, és
azokat mellékeli a
zsebleltárhoz!
 Ha kevés lenne a hely,
helyezzen el pótlapokat!

I. SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA, HÍRKÖZLÉS
(kommunikációs eszközök, számítástechnikai eszközök, stb.)

Tárgy neve

Típusa,
gyártmánya

Készülék
gyári
száma

(mosógép, fúrógép, önvédelmi- és vadászfegyver, stb.)

Típusa,
gyártmánya

Tárgy neve

A Zsebleltár lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy értéktárgyait számba vegye, jellegzetességeiket rögzítse.
Ha kitölti a rovatokat, együtt láthatja, milyen nagy értékeket kell megóvnia a lakásában, ha biztosítást akar
kötni, ha megkárosítják Önt, (ellopják vagy elrabolják értéktárgyait) a rendőrséggel pontos kárlistát tud
rögzíteni.
Így használja a zsebleltárát:

II. HÁZTARTÁSI GÉPEK, SZERSZÁMOK

Új
értéke
(Ft)

Vásárlás
időpontja

Jellemzői,
ismertető
jegyei







mi a pontos neve,
típusa;
mi a száma;
mennyi az értéke;
hogy néz ki, milyen a
színe;
mikor jutottunk hozzá.

EZÉRT TARTSA
NYILVÁN ÉRTÉKEIT!

Új értéke
(Ft)

Vásárlás
időpontja

Jellemzői, ismertető
jegyei

Mosógép
Mikrosütő
Mosogatógép
Hűtőszekrény
Fagyasztó
Barkácsgép
Fűnyíró
Kerékpár
Egyebek

III. ÉKSZEREK, NEMESFÉM ÉS MŰTÁRGYAK
Tárgy neve

(órák, értékes étkészletek, festmények, porcelánok, stb.)
Típusa,
Jellemzői,
Anyaga
Tömege (g)
gyártmánya
ismertető jegyei

Fénykép száma

Rádió
Televízió
DVD-lejátszó

IV. ÉRTÉKES RUHANEMŰK, SZŐNYEGEK

Házimozi
rendszer
CD-lejátszó

(bundák, felöltők, perzsák, stb.)

Tárgy neve

Mérete

Anyaga

Színe

Vásárlás
időpontja

Fénykép száma

Fényképezőgép
Kamera

Könnyebb keresni azt,
amiről tudjuk:

Készülék gyári
száma

Számítógép
Laptop
Táblagép
Telefon
Egyebek

V. OKMÁNYOK FELSOROLÁSA

(személyes iratok, bankkártya, betétkönyv, értékpapír, stb.)
Tárgy neve
Száma
Típusa
Fénykép száma
Születési anyakönyvi kivonat
Adókártya
Személyi igazolvány
Lakcímkártya
Vezetői engedély
Forgalmi engedély
Útlevél
Fegyvertartási engedély
TB kártya
Bankkártyák
Oklevelek, diplomák

A

trükkösök

A „trükkös lopások” vonatkozásában
kijelenthető, hogy az elkövetői oldal
részéről az ötletek tárháza végtelen,
így a módszerek taxatív felsorolása
és tipizálása helyett sokkal fontosabb
az elkövetés lényegi körülményeinek
kiemelése.

hirtelen és hihetetlenül sok információt zúdítanak a sértettre, elterelve
annak figyelmét vagy a kilátásba
helyezett haszon reményében – pl.
ajándéktárgy, jó üzlet – elaltatva annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és
a kellő pillanatban meglopják.

A helyszíneken az esetek döntő többségében (ha nem is egy időpontban,
de) több személy jelenik meg, akik
valamilyen indokkal bejutnak az ingatlanba, majd jellemzően egy hihető
ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – címén arra késztetik a
sértettet, hogy nagyobb
címletű pénzt
vegyen elő, ezáltal
felfedve a megtakarított készpénz
rejtekhelyét.

Ha ez nem lehetséges a csalás idején,
akkor közben - persze észrevétlenül
- ki is kérdezik a leendő áldozatot,
anyagi helyzetéről, családi állapotáról,
gyakorlatilag minden olyan körülményről, melyek ismeretében egy
bűncselekmény a későbbiek során
könnyebben kivitelezhető, így a már
megszerzett információkkal felvértezve, egy korábban feltérképezett helyszínre visszatérve, gyorsan és célirányosan tudják a lopást végrehajtani.

Az elkövetők
általában

Szintén gyakori elkövetési magatartás, az elsősorban a házaló árusokra
jellemző, agresszív, erőszakos fellépés,
melynek eredményeképp a
sértettek a pszichés nyomásnak engedve válnak
áldozattá, egyrészt kiszolgáltatottságuk tudatában,
másrészt a mielőbbi „szabadulás” reményében.

„A mondva csinált unoka”
„Szia mama, nagyon nagy a baj!” – hangzik a tipikus
első mondat a telefonba, egy ismerősnek tűnő hangtól.
„Balesetet okoztam, azonnal kell a pénz!” – következik
a fedőtörténet.
„Adósságot halmoztam fel és sürgősen fizetnem kell!” –
szól egy másik verzió.
„Azért nem anyáéktól kérek, mert nagyon szégyellem
magam!” – jön a magyarázat.
A pillanatnyi sokkhatás alá kerülő idősek gyakran
utolsó forintjukat is odaadnák a bajba jutott „álunokának”, ám van, hogy a csalók ezzel sem elégednek
meg és készpénzen túlmenően még ékszerek átadására is
bíztatják őket.
Persze a kicsalt „segélycsomagért” rövid idő elteltével nem az unoka, hanem annak „legjobb barátja” érkezik, majd amilyen gyorsan jött, olyan hirtelen távozik
is - kétségek közt hagyva az aggódó nagyszülőt.
KÉRJÜK, NE HAGYJA MAGÁT MEGTÉVESZTENI!
- Mindenképp vegye fel a kapcsolatot unokájával az ön
által ismert hívószámon!
- Mielőtt bármit is tesz, érdeklődjön a családtagoknál!
- Ne adjon át értékeket idegeneknek!

STOP!
V E S S Ü N K V É G E T A T R Ü K K Ö S T O L VA J O K G A R Á Z D Á L K O D Á S Á N A K !

- Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a
váratlanul érkező idegeneket!

- Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és
kaput!

- Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget
kérnek!

- Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható
jövedelem pénzintézethez, számlára érkezzen!

- Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a
szomszédot, vagy legyen
ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne engedjék
egyedül mozogni a lakásban!
- Mielőtt beengednék őket,
győződjenek meg arról, hányan
vannak, mivel érkeztek, kérdezzék
ki őket, kérjenek tőlük igazolványt!
- Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket!

- Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és az igazolványa
alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget! (telefonon ellenőrizzék a személyüket)
- Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket,
ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát!
Amennyiben – a megtett óvintézkedései
ellenére - mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget
(107, 112), hiszen így nagyobb
esély nyílik az elkövető/k felkutatására és felelősségre vonására,
valamint az eltulajdonított érték
visszaszolgáltatására.
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Az ország számos pontján jelen vannak az olyan speciális rétegeket érintő szolgáltatások, melyek piaca a lakosság elöregedésével és a javait, testi épségét féltő
személyek számának növekedésével párhuzamosan emelkedik.

A segélyhívó rendszereket elsősorban egyedülálló, beteg vagy egyéb okból
rászoruló idős emberek számára fejlesztették ki. Egyes segélyhívó eszközök
csupán a vészhelyzet jelzésére alkalmasak, vagy csak egyirányú kommunikációt
tesznek lehetővé, míg mások által kínált szolgáltatások a kétoldalú kommunikációra vagy akár a GPS-es helymeghatározásra (mobiltelefon, GPS karóra) is
képesek.
A szolgáltatások között fellelhető 24-órás, non-stop diszpécserszolgálattal
kiegészített jelzőrendszeres ügyeleti rendszer is, mely lehetővé teszi a segítségkérést pusztán egyetlen gombnyomással.
A jelzés beérkezésekor a diszpécser számára megjelenik a használó neve, címe,
egészségi állapotára és korábbi
gyógykezelésére vonatkozó
adatok, valamint az előre
beprogramozott –
problémától függő – értesítési sorrend,
amelyek segítik a kialakult
helyzet
kezelését.
Az intézkedések
lehetnek
sürgősségi, mentő,
vagy orvosi
ügyeleti
kiszállás, házi
gondozó, házi
orvos, tűzoltóság,
rendőrség vagy családtag értesítése is.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
AKIKNEK SEGÍTSÉG NYÚJTHATÓ: Segítséget nyújtani a Magyarországon
bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált személyeknek
lehet.
HOL VEHETŐ IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁS: Az Áldozatsegítő Szolgálatoknál lehet az áldozatsegítő szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek a Fővárosi
és Megyei Kormányhivatalok Hatósági főosztályainak Igazságügyi osztályainál
működnek.
1. Szakjogászi segítségnyújtás: a bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel ös�szefüggésben okozott kárral, vagy jog-, illetve érdeksérelemmel kapcsolatban
vehető igénybe. Az áldozatok tájékoztatást kérhetnek jogaikról, lehetőségeikről,
az elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről.
2. Érdekérvényesítés elősegítése: felvilágosítás nyújtása az áldozatoknak az alapvető jogaik érvényesítéséhez és az őket megillető egészségügyi és szociális ellátások igénybevételéhez.
3. Azonnali pénzügyi segély: ezt olyan kiadások fedezésére veheti igénybe az áldozat, amelyekre a bűncselekmény vagy szabálysértés következtében nem képes.
Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, illetve gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások tartoznak ebbe a körbe. A bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésétől számított 5 napon belül lehet
igényelni.
4. Kárenyhítés: erre jogosult lehet
erőszakos
bűncselekmény
sértettje, ha testi épsége,
a bűncselekmény következtében súlyosan károsodott. Egyösszegű vagy járadék
formájában
nyújtható
szolgáltatás. A bűncselekmény elkövetésétől
számított 3 hónapon belül igényelhető.

a szándékos, személy elleni
közvetlen fizikai
egészsége

A
PÉNZ
VILÁGA
A bűnmegelőzés területén nagy hangsúlyt kell fektetni a vagyonbiztonságra, különös tekintettel a pénzre, vagy
a készpénzhelyettesítő eszközökre bankkártyákra, értékpapírokra. Éppen
ezért fontos, hogy mindenki megtegye
a szükséges biztonsági lépéseket saját
és családja érdekében.
- A párna, a matrac, a szekrény eldugottabb szegletei nem jelentenek
biztos védelmet. A fürkésző bűnözők előbb-utóbb rátalának az elrejtett
pénzre, értékpapírokra.
- A közüzemi szolgáltatók már nem
alkalmaznak díjbeszedőket. Az eljáró
alkalmazottak nem adnak át és nem
vehetnek át pénzt személyesen!
- Ha egy mód van rá, kérje, hogy a
nyugdíja pénzintézethez, számlára érkezzen!

- A bankkártyát és a PIN
kódot soha ne tartsa egy
helyen!
- A bankautomata (ATM)
által, a tranzakcióról kiadott bizonylatot mindig tegye el, ne hagyja az ATM környezetében!
- Előnyösebb és biztonságosabb, ha
olyan ATM-et vesz igénybe, amelyik
épületben vagy banki előtérben található, mert így nyugodt körülmények
között intézheti pénzfelvételét!
- Óvakodjanak a „csupa jó szándékú”,
segítőkész idegentől. Bankkártyáját ne
adja át, a PIN kódot még véletlenül se
árulja el!
- Ha nagy összegű pénznyeremény
hírével kecsegtetik, legyen óvatos! A
mobiltársaságok egyike sem szervez
egyenlegfeltöltéshez, banki átutaláshoz köthető játékot!
- Ha nagyobb összeget kíván kivenni
a bankautomatából, kérje meg ismerősét, hozzátartozóját, hogy kísérje el!
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1. Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen személyeknek!

2. Ne bízzon meg ismeretlenben, még
akkor sem, ha kedvesnek és jómodorúnak tűnik!
3. Ne engedje be a házaló árusokat (fa,
paplan, stb.), Tigáz, E-on, Víz- és csatornaművek, Önkormányzat, Vörös
kereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak, tartsa kapun kívül őket, kérje a
szomszéd vagy járókelő segítségét!
4. Ne hagyja nyitva a kaput, házának,
lakásának ajtaját, még akkor sem, ha
az udvarban vagy a kertben van, mert
bárki észrevétlenül bemehet!
5. Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, háza bejárati
ajtajában belül
a kulcsot, még
akkor sem, ha
otthon
van!

6. Ne hagyja a kapujának, házának,
lakásának kulcsát a lábtörlő alatt, postaládában, virágcserépben vagy egyéb
helyen, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
7. Ne hagyja őrizetlenül azt a helyet,
ahol nyitva van az ablak!
8. Ne vegye elő senki előtt a pénzét az
otthonában, mert kifigyelik és észrevétlenül ellopják!
9. Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, vigye be a postára, bankba, takarékszövetkezetbe!
10. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha zajt
hall,
inkább hívja a
rendőrséget!

A „szakma” szabályai...
- avagy egy betörő gondolatai -

„Kifejezetten keresem a magas átláthatatlan kerítéseket, ugyanis nem szeretem, ha
kíváncsi szemek vizslatják a munkaterületemet.”
„Mielőtt munkához látnék, mindig bekopogok vagy csengetek, esetleg, ha tudom a
telefonszámodat megcsörgetlek. Ha ajtót nyitsz udvariasan útbaigazítást kérek, majd
tovább állok, ha felveszed a kagylót, már bontom is a vonalat.”
„Szereted a friss levegőt, ezért bukóra hagytad az egyik ablakot? A szél csak a függönyödet én az értékeidet fújom meg.”
Mindig megnézem, hogy mennyire van tele a postaládád, néha meg én magam hagyok ott
egy szórólapot, hogy lássam, mikor viszed majd el.”
„Utálom az élesített riasztórendszereket és a több ponton záródó
biztonsági ajtókat, bajlódjon velük, aki akar.”
„Valóban azt gondolod, hogy ha
már benn vagyok, majd nem nézek
be a ruhásszekrénybe vagy a matracod alá, esetleg a zoknis fiókba?”
„Ha kutyaugatást hallok, attól mindig borsódzik a hátam, pláne ha ugyanakkor a kíváncsi
szomszéd is megjelenik az ablakban.”
„Téli időszakban, a lakatlan házad körüli szűz hó látványa felér egy meghívással számomra. Örömmel tölt el, hogy még csak meg sem kérted a szomszédot, hogy hányja
el a havat, vagy legalább járjon egyet az ingatlan körül.”
Kérjük, gondolja át Ön is! Ne adjon esélyt a bűnözőnek!
Impresszum:
Készült a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a „Pusztán hatan - hat megye rendőrségi
összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért” program keretében oktatási segédletként,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által.
Szakmai anyagok: Szűcs Norbert c. r. százados, dr. Gyetvai Béla, Erdős Csaba. Szerkesztette és tördelte: Erdős Csaba.

Rejtvény

Írja be a számokkal jelzett oszlopokba a kérdésben szereplő szavakat, majd olvassa
össze a betűket, amely egy értelmes szót fog adni!

