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TEGYÜNK AZÉRT, HOGY 

  

NE VÁLJUNK LOPÁS VAGY RABLÁS ÁLDOZATÁVÁ! 

A következő tanácsokkal MEGELŐZHETJÜK 

kifosztásunkat, vagy ELRETTENTHETJÜK a tolvajokat. 

 HA OTTHON VAGYUNK 

 A bejárati ajtókat és az utcai ablakokat mindig 

tartsuk csukva vagy akár zárva!  

 Ne engedjünk ürüggyel ismeretleneket a lakásba! Ha 

mégis - csak egyvalakit kísérjünk be, a bejárati ajtót 

zárjuk vissza és ne hagyjuk a lakásban felügyelet nélkül 

az idegent! 

 Ne tévesszen meg bennünket a látszat: elegáns 

ruhában vagy munkaruhában is lehet a tolvaj! Interneten 

se adjuk ki gyanús oldalakra adatainkat! 

 Pénzt vagy értéktárgyakat ne tegyünk könnyen 

hozzáférhető vagy látható helyre! Ne mutassuk vagy 

mondjuk el, hol tartjuk értékeinket! 
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HA ELMEGYÜNK OTTHONRÓL 

Az ajtókat és ablakokat minden esetben zárjuk, és ne 

adjuk jelét, hogy üres a ház (felhajtott lábtörlő, 

távollétünkre utaló kiírás vagy közösségi megosztás)! 

Éjszakára kapcsoljunk fel egy lámpát a bejáratnál 

vagy a folyosón. Egy ismerősünk gyűjtse a leveleinket. 

Kérjünk meg egy szomszédot, figyeljen a házra, és 

adjuk meg elérhetőségünket. 

HÁZALÓ ÁRUSOK 

A házaló árusítás TILOS a faluban, csak a kijelölt 

közterületen (piacon, boltok előtt) lehet az eladásra kínált 

árut -írásos engedély alapján- kitenni. 

Joggal kérhetjük ismeretlen árusoktól papírjaik 

bemutatását! 

 Ne engedjünk a házba vagy udvarunkba házalókat! 

 Ha engedélyezett helyen vásárolunk és pénzt adnak 

vissza, ellenőrizzük valódiságát és számoljuk meg! 
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 KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK 

 Ismeretlen szakemberektől (víz-, gáz-, villanyóra 

leolvasók, telefon- és internet szerelők) minden esetben 

kérhetjük fényképes igazolványukat és azonosító irataikat, 

mivel erre kötelezettek. 

 Pénzt ne adjunk át nekik, mivel arra nem 

jogosítottak, és más értéktárgyakat sem vehetnek át! 

 ESEMÉNYEK FELJEGYZÉSE 

 Ha valami gyanúsat látunk, hallunk: jegyezzük fel, 

szóljunk rendőrnek, ismerős polgárőrnek! Figyeljünk az 

idősebb utcabéliek, szomszédunk portájára is. 

 Minden gyanús eseményt vagy jármű rendszámát és 

további azonosító adatait (időpont, a jármű színe, típusa, 

utasok száma, nemük és ruházatuk stb.) PONTOSAN 

ÍRJUNK FEL! 

Személyek azonosításában egyedi ismertető jelek is 

segíthetnek (például tetoválás, beszédhiba). 
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KINEK MONDJUK EL, 

HOVÁ JUTTASSUK EL AZ INFORMÁCIÓKAT? 

Jogosan lehetünk gyanakvóak minden ismeretlennel 

szemben, aki lakásukba akar jönni vagy bármilyen 

indokkal pénzünket és értékeinket kéri! 

AZONNAL jelentsük a bűntényt, ezzel segítve a 

bűnüldözők munkáját. Ne essünk pánikba - őrizzük meg 

nyugalmunkat! Készítsünk felvételt mobiltelefonnal. 

 Ha veszélyes helyzetbe kerülünk, vigyázzunk saját és 

hozzátartozóink testi épségére! Kiabálva kérjünk 

segítséget, ha nem is hallják meg a szomszédok vagy a 

járókelők, a betörőket vagy támadókat 

ELIJESZTHETJÜK! Rögtön hívjunk (mobilon) ismerőst! 

 ELÉRHETŐSÉGEK (telefonszámok): 

RENDŐRSÉGI ÜGYELET  107,112 vagy 510-640 

RENDŐRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTT 30/65-17-181 

JÁRŐRÖZŐ POLGÁRŐRÖK    30/62-15-475 

 ÉSZREVÉTELEK (e-mail): dsztgypolg@freemail.hu 


