A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

A különböző vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséhez szinte kínálja az alkalmat a nyári forróságban
a szellőzni nyitva hagyott ajtó, ablak (társasház lépcsőházában, vagy többnyire földszintes magánházban), a nem kulcsra zárt
ajtó, kerti kapu stb.

JAVASLATAINK!


A bejárati ajtót mindig zárjuk be, vagy szereltessünk belső biztonsági láncot.



Az utcafronti ablakokat csukjuk be, ha nem tartózkodunk ott, szellőztetést bukó módozatban
végezzünk.
A résnyire szellőzni nyitva hagyott ajtót támasszuk ki belülről elektromos ajtóékkel, amely
az ajtó erősebb nyitáspróbájánál riasztó jelzést ad!
Ablakainkra szereltessünk nyitásérzékelő ablakriasztót, mely bekapcsolt helyzetben, szintén riaszt!
Már beszerezhető elektronikus szállal szövött szúnyogháló, amely átmetszésekor erős hangjelzéssel figyelmeztet.
Bankkártyát, készpénzt, ékszereket, értékes elektronikus berendezéseket soha ne hagyjunk jól látható helyen, különösen ne a bejárati ajtók, ablakok közelében!
Az ingatlanok védelmét már egy kutya is hatékonyan segítheti (a besurranó tolvajt gyorsan lebuktatja egy hangosan
ugató eb).
Szereltessünk riasztórendszert, kamerarendszert, udvarunkba mozgásérzékelővel ellátott fényvetőt!
Készítsünk házi értékleltárt, amelyen rögzítsük értékeink legfőbb paramétereit! (gyártási szám, típus, ékszereknél
súly, véset, karát stb.)
Bankkártyánk mellett soha ne tároljuk annak PIN kódját!
Akár rövid időre történő távozáskor is (hulladéklevitel, hátsó kerti munka) zárjunk kulcsra ajtót, kaput!











Tartsunk jó kapcsolatot szomszédjainkkal és a polgárőrökkel!
Csatlakozzanak a Polgárőrség SZEM (Szomszédok Egymásért – mozgalmához)!

Itt-ott még mindig felbukkannak „trükkös lopással, csalással” a lakosság bizalmába beférkőző bűnelkövetők. Az
emberek jóindulatát, hiszékenységét kihasználva, sokszor időseket környékeznek meg különféle indokokkal. Előszeretettel hivatkoznak különféle szolgáltatók által megállapított díjhátralékra,

villany/gázóra cserére, vízvezetékrendszer meghibásodására. Önkormányzatok dolgozóinak kiadva magukat kopognak be, vagy házaló mesteremberekként
akciós áron vállalják a „láthatóan elavult” nyílászárók, ereszcsatorna cseréjét. Idegenek érdeklődnek a szomszéd

eladó háza, lakása iránt, bekérezkednek, papírt-tollat kérnek, hogy üzenetet
hagyjanak számára, közben az ön otthonából eltűnnek tárgyak, értékek… Minden történet hihetőnek tűnik. A trükkös
indokok tárháza kimeríthetetlen!
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Minden esetben győződjenek meg, hogy kivel van dolguk! Kérjenek hiteles dokumentumokat, igazolványt!
Ha kétség merül fel, várakoztassák őket, ez alatt telefonon hívják fel a hivatkozott szolgáltató diszpécserét, az önkormányzatot, kérjenek visszaigazolást!
Ne engedjenek be lakásukba idegeneket, ha ez feltétlenül szükséges, kérjék szomszédjuk,
családtagjaik jelenlétét!
A lakásukban ne hagyjanak elöl értékeket, pénzt hozzáférhetően!
Sem az energiaszolgáltatók, sem az önkormányzat nem küld pénzt visszatérítést dolgozói által. Háziorvosok sem irányítják betegeikhez a gyógyító készülékeket árusítókat!
Ne vásároljon házaló ügynököktől, ne végeztessen karbantartást vándoriparosokkal! A
legtöbbször olcsó áron vásárolt gyenge minőségű termék, vagy házaló által elvégzett
munka után nincs garancia!

GDPR
General Data Protection Regulation - Általános Adatvédelmi Rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.
A rendőrségi szervek bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelésére to‐
vábbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) jelenleg hatályos formá‐
jába, változatlanul irányadó.
A GDPR 30. cikke alapján a rendőrségi adatkezelő szerv köteles nyilvántartást ve‐
zetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az Infotv. 1. mellék‐
letének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartás köteles a Rendőrség honlapján
közzétenni.

A fenti közzétételi, továbbá a GDPR 13‐
14. cikkei által előírt tájékoztatási köte‐
lezettség teljesítése érdekében a Rend‐
őrség egységes elektronikus adatvé‐
delmi nyilvántartása és az ahhoz kapcso‐
lódó érintett tájékoztatást is tartalmazó
adatlapok összeállításra kerültek, az
egyes adatkezelésekre vonatkozó tájé‐
koztatók a tárgykör szerint csoportosí‐
tott menüpontok alatt találhatók.
(Forrás:http://www.police.hu/hu/a‐
rendorsegrol/adatvedelem/altalanos‐informaciok)

A rendőrségi hírlevelek címlistáin szereplő természetes és jogi személyek adatainak kezelésével kapcsolatos 29000‐148/2018.
RAV számon nyilvántartott „Érintetti tájékoztató”‐t a következő linkre kattintva tekinthetik meg:
http://www.police.hu/adatvedelmi‐tajekoztatok/hu!a‐rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi‐hirlevel

Kérjük amennyiben a tájékoztatóban foglaltak megismerését követően a jövőben nem kíván ELBIR bűnmegelőzési hírlevelet kapni, elektronikus levelezési címének törlését kéri, válaszlevélben jelezze részünkre!
Fontos: a 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó
telefonszámról a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem (tűzoltók) is elérhetők.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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