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Közelegnek az év végi ünnepek. Ilyenkor több olyan tényező is hat az emberekre, 

melyekre a biztonságos ünneplés érdekében célszerű felkészülni. A karácsonyi be-

vásárlások idején fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, kedvezve ezzel a tol-

vajoknak. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya az alábbi prevenciós tanácsokkal hívja fel a figyelmet az év végi ünne-

pekkel kapcsolatos veszélyekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire.

Figyeljen értékeire! 
 

A karácsonyra, szilveszterre való készülődés, bevásárlás idején az emberek általá-

ban figyelmetlenebbek, gyakran tartanak maguknál nagyobb mennyiségű kész-

pénzt, több időt töltenek olyan helyeken, ahol tömeg van, például áruházban, pia-

con, karácsonyi vásárokban. Az ilyen helyszíneken, illetve a zsúfolt tömegközle-

kedési eszközökön sajnálatos módon számítani lehet különféle vagyon elleni bűn-

cselekmények előfordulására.  

 

 Forgalmas tömegközlekedési eszközön kézitáskánkat tartsuk szorosan magunk mellett, zárt állapotban! 

 Pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat a táska, kabát belső zsebében tároljuk (lehetőleg ne mindent egy he-

lyen), érintetlenségüket többször ellenőrizzük! 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegyük le a táskát, pénztárcát a pultra, ne hagyjuk azokat a bevá-

sárlókocsiban vagy a kosárban! 

 A bankautomata használata előtt ellenőrizzük a kártyabefogadó, illetve a készpénzkiadó nyílás sértetlensé-

gét! Legyünk körültekintőek készpénzfelvételkor! 

 A PIN kódot semmiképpen ne tartsuk bankkártyánk mellett! 

 Járművünket minden esetben zárjuk be, amennyiben az rendelkezik riasztóval, indításgátlóval, kormánybi-

linccsel, sebességváltó zárral stb., használjuk azokat! 

 A gépjármű nem értékmegőrző, ezért semmilyen „csábító” dolgot ne hagyjunk autónkban! 

 A jól belátható, forgalmas, lehetőleg kivilágított és őrzött parkolókat részesítsük előnyben! 

  Fentiek mellett fordítsunk kiemelt figyelmet kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársainkra, különösen a                         

lakásukban, házukban – bármilyen okból – fűteni nem tudó, egyedül élő idős emberekre!  

 

Az adventi és karácsonyi időszakban gyakoriak a gyertyák, mécsesek által okozott   

tűzesetek, amelyek megelőzésére idén is kiemelt figyelmet kell fordítani. Az adventi 

koszorúkat mindig fémtálcán kell tárolni, a könnyen éghető anyagoktól (fa, papír, mű-

anyag) távol. Fontos, hogy a meggyújtott gyertyákat soha ne hagyjuk őrizetlenül, hi-

szen a gyertyalángból pár perc alatt lakástűz alakulhat ki. A fák díszítésnél bevizsgált 

égősort használjunk, hiszen néhány száz forint spórolás többmilliós kárt okozhat.  

 

A fűtési szezon közepén a tüzelő- és fűtőberendezésekre is nagy hangsúlyt kell fek-

tetni. A berendezéseket még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőriztetni, meg-

hibásodás esetén pedig csakis szakemberrel javíttassunk. Ahol indokolt, ott szereljünk 

fel füst- vagy szén-monoxid érzékelőt a család biztonságáért. A felszerelt jelzőkészü-

lék jelzésére mindig figyelni kell! Ha sípol, akkor baj van. A hangjelzést követően mindenkinek el kell hagynia a 

 

mailto:barka@csongrad.police.hu


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád-Csanád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / Rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájé-

koztatója 

helyiséget. Amennyiben lehetséges, ki kell nyitni az ablakot, és értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 112-es tele-

fonszámon. 

A világszerte tomboló koronavírus-járvány elterjedése miatt egyre többen választják az online vásárlást, ezért nem 

árt tisztában lenni néhány fontos tudnivalóval, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává:  

 A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzat kitér 

a személyes adatok védelmére, és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit.  

 Internetes vásárlás esetén a legbiztonságosabb fizetési és átvételi mód a személyes átvétel és fizetés. Erre 

azonban nem mindig van lehetőség. A legjobb az utánvételes vásárlási mód választása, ami azt jelenti, hogy 

az áru ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére kell átadni. 

 Megbízható helyen történő vásárláskor a költségek csökkentése érdekében előre fizetés esetén választhatjuk 

a banki átutalást, a fizetési közvetítőn keresztül (PayPal, Barion, Upay, Simple) vagy bankkártyával történő 

fizetést. 

 Bankkártya használata esetén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, amelynél a fizetés vala-

mely banki oldalon keresztül történik. 

 A webáruházakban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vá-

sárolt árucikkre. 

 Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási garanciát, így elkerülhetőek a ké-

sőbbi kellemetlenségek. 

 Bankkártyánkkal kapcsolatos adatainkra csak a fizetést bonyolító bank oldalán válaszoljunk! 

 Óvakodjunk az olyan internetes eladóktól, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be 

az ügyfelek, vagy amelyek meglepően alacsony áron kínálják portékájukat! 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA  

ÉRDEKÉBEN! 
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