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S ZOM SZ É D O K E G YMÁ SÉRT
M O ZG A L OM
Bûnmegelôzési Tájékoztató

Készítette:
a Csongrád Megyei Polgárôr Szervezetek Szövetsége,
az OPSZ SZEM munkabizottság,
a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány támogatásával.

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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Szomszédok Egymásért Mozgalom
KEDVES OLVASÓ!
Tisztelettel köszöntöm a mintegy 1 800
tagot számláló Csongrád Megyei Polgárôr Szervezetek Szövetsége nevében.

Tagjaink 55 egyesület keretében megelôzô közterületi jelenlétükkel végzik
munkájukat. Munkánk alapvetôen dinamikus, mely a közterületek járôrözésébôl tevôdik össze. Ennek során az
érintett lakosság segítségére támaszkodunk, melyet alapvetôen a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) keretén belül kívánunk megvalósítani. Az
OPSZ célja, hogy valamennyi településen legyen polgárôr szervezet, annak
érdekében, hogy tovább szélesítse a
lakosság önvédelmi szervezôdéseit.
A biztonságérzetünk kihat mindennapi életminôségünkre, amely jelentôs
mértékben tudja befolyásolni közérzetünket. A közbiztonság minden állampolgár számára az élet és vagyonbiztonságot jelenti. Ha ebben a könnyen
sérthetô állapotban csak a legkisebb
negatív változás keletkezik, akkor az
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adott lakókörnyezet érzékenyen reagál.
Az Országos Polgárôr Szövetség által elindított Szomszédok Egymásért
Mozgalom már több éve bizonyítja,
hogy közösségi összefogással lehet
a legnagyobb eredményeket elérni. A
lakosság és a polgárôrség közötti öszszehangolt bûnmegelôzési feladatokat
elsôsorban a SZEM mozgalom tudja a
leghatékonyabban közvetíteni.
Tudjuk, hogy a bûnözés a társadalom
„betegsége”, így végleg megszüntetni
sohasem lehetséges, ezért törekedni
kell a társadalom számára elviselhetô
szinten történô tartására. A lakosság
önvédelmi reﬂexének javításában, felkészítésében, az új módszerek kidolgozásában, technikák alkalmazásában
a polgárôrök a SZEM mozgalmon keresztül tudnak segíteni, ezáltal a Szomszédok Egymásért Mozgalom a polgárôrség bûnmegelôzési védôhálójává
válik a társadalomban.
A régi mondás szerint „rossz szomszédság török átok” ellenkezôje is igaz,
amely szerint a jó szomszédság megﬁzethetetlen segítség. A következû oldalakon a téma iránt érdeklôdô olvasó a
Szomszédok Egymásért Mozgalomról
és annak jótékony hatásairól tájékozódhat. A széles körben kiterjesztett bûnmegelôzéssel a polgárôrség hathatós
segítséget nyújthat mind az egyénnek
mind a közösségnek. Egy mondatban
leírva, a bûnmegelôzés mindannyiunk
közös érdeke.
Magyari Béla
Csongrád Megyei
Polgárôr Szervezetek Szövetsége
elnök
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KEDVES OLVASÓ!
Miközben a bûnözésnek és a szabályszegésnek nem kívánt hatásai vannak
az élet minôségére és az állampolgárok körében félelmet keltenek, csak és
kizárólag a rendôrség valamennyi felmerülô problémára nem adhat választ.
A rendszerváltás után Dr. Kopácsi Sándor nyugállományú rendôr altábornagy
úr hosszú kanadai emigrációjából hazatérve hozzákezdett a polgárôrség szervezéséhez és az akkor már Kanadában
és Nagy–Britanniában jól bevált civil bûnmegelôzési programnak, a Neighbourhood Watch–nak hazai adaptációjaként
a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) magyarországi elterjesztéséhez.

A SZEM olyan társadalmi bûnmegelôzési program, amelynek célja a lakóközösségekben elôforduló bûncselekmények megelôzése, korlátozása
és a biztonságosabb életkörülmények
kialakítása. A külföldi példák szerint
eredményességét annak köszönheti,
hogy a programban részt vevôk életvitelét nem változtatja meg. Ennek el-

lenére nem kis mértékben nyújt bûncselekmények elkövetésével szemben
védettséget, ezzel egyidejûleg egyfajta közérzeti, lakókörnyezeti biztonságot. A mozgalom lényege, hogy az
egymás szomszédságában lakók az
átlagosnál sokkal jobban ﬁgyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen környezetükre, felelôsséget éreznek
saját és mások személyi, tárgyi értékei
iránt. Azzal, hogy segítô szándékkal
ﬁgyelünk egymásra, nyilvánvalóbbá
válhatnak a gyanús dolgok és ha megbizonyosodunk arról, hogy az általunk
észlelt esetek törvénysértéshez vezetnek, értesítjük a polgárôrséget vagy a
rendôrséget. A mozgalom biztonságot
nyújt az egyénnek, a családnak akkor
is, ha bármennyi idôre elhagyja az otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az
otthonlevôknek is, elsôsorban a környezet részére adott jelzést – riasztást
lehetôvé téve. Egy adott közösségi területen kialakított jelzô – riasztó rendszer
szükség esetén történô mûködtetése
az azonnali segítségnyújtás pótolhatatlan elônyeit biztosítja. A riasztás
amely történhet baleset, tûz, vagy veszélyeztetettség esetén, néhány perc
alatt odaérkezô azonnali segítséget
nyújthat. Fenyegetett, szorult helyzetben lévôhöz ô az aki rendôrt tud hívni,
veszélyhelyzetben lévô, vagy magatehetetlen emberrel kapcsolatban ô értesíti a mentôt, tûzoltót. Mint ezekbôl is
látszik: az embertársaink érdekében
fellépô szomszédoknak nem feltétlenül
az a feladatunk, hogy betörôt fogjanak,
vagy szakszerû orvosi ellátást nyújtsanak, tüzet oltsanak, hanem hogy
jelzésadással elsôdleges és azonnali
segítségnyújtást biztosítsanak a rászo-
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Szomszédok Egymásért Mozgalom
rulóknak. A Közalapítvány mindig nagy repet fog játszania a SZEM mozgalom
ﬁgyelmet fordított a polgárôrség keretei támogatása.
között mûködô SZEM mozgalom nép- A BMK Igazgatóság munkatársai minszerûsítésére és anyagi támogatására. den gyakorlati, szakmai segítséget
Fennállása óta a mozgalom mûköd- megadnak a SZEM mozgalom orszátetésére mindössze 155 pályázónak gos elterjesztéséhez.
59.393.000 Ft. támogatást nyújtott.
Farkas György
Bûnmegelôzési tárgyú pályázati kiíráBiztonságos Magyarországért
sainkban továbbra is meghatározó szeKözalapítvány igazgatója

TISZTELT OLVASÓ!

dagodott egy olyan civil erôvel, amely
a rendôrség mellett feltétlen harcosa a
jognak a jogtalansággal szemben, biztonságot nyújt a társadalom gondoskodásra szoruló rétegeinek az erôszakkal
szemben.
A rendôrség és a polgárôrség közötti
együttmûködés kezdetben helyi kapcsolatokon alapult, jelenleg – s ezt a
polgárôr szervezetek száma és tevékenységi körének kiszélesedése is
indokolja – együttmûködési megállapodás alapján folyik a közös munka.
Meggyôzôdésem, hogy ez írásos forma
nélkül is hatékonyan mûködne, hiszen
mindkét szervezet felelôs vezetôinek
kötelessége, hogy a lakosság érdekében, összehangoltan más társadalmi
erôkkel irányítsa a bûnüldözô, bûnmegelôzô munkát. A közös cél érdekében
az eltérô jogosítványokkal rendelkezô
szervezetek adottságait ki kell használni, megosztani a feladatokat.

A rendszerváltozás, s a rendszerváltoztató folyamatok során a rendôrségnek
a bûnözés elleni küzdelemben új stratégiát kellett kialakítania, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak és
az állampolgárok komplex biztonságát
a lehetô legteljesebb mértékben garantálni tudja. A bûnözés társadalmi
tömegjelenség és megfékezésében,
kezelésében és megelôzésében a társadalom segítségére is támaszkodni A Szomszédok Egymásért Mozgalom
kellett. A lakossági önvédelmi reﬂexek nagyon fontos eleme, értéke Csongrád
hívták életre a polgárôrséget, olyan el- megye közbiztonságának. A Csongrád
hivatott emberekbôl, akik lakóhelyük, Megyei Rendôr-fôkapitányság tagja
lakókörnyezetük biztonsága érdeké- az OPSZ SZEM munkabizottságának
ben tenni kívántak. A társadalom gaz- és támogatja mindazokat a pályáza-
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ti törekvéseket, amelyek a mozgalom
kiszélesítésére irányulnak. Az elmúlt 5
évet értékelve: tavaly követték el megyénkben a legkevesebb vagyon elleni
bûncselekményt, folyamatosan csökken a lakásbetörések és gépjármûlopások száma
Megítélésem szerint ezekhez a kedvezô eredményekhez nagymértékben
hozzájárul az, a holland rendôrség által ﬁnanszírozott „Biztonságos otthon”
elnevezésû projekt, amely a polgárôrség, a rendôrség, vagyonvédelmi
szakemberek, a biztosító társaságok
szakemberei és a lakosság hatékony
együttmûködésén alapszik. A programban érintett épületek csatlakoztak a
Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz
is, így minden lakótömbben polgárôr
megbízott koordinálja a bûnmegelôzô
tevékenységet.

A polgárôr szervezetek komoly eredményeket értek el a különbözô iskolai,
ifjúságvédelmi akciókban, programokban való részvétellel, egyre jelentôsebb
a baleset-megelôzésben való részvételük is.
A társadalmi bûnmegelôzés megvalósításához a polgárôr szervezetek tevékenységét, benne a Szomszédok
Egymásért Mozgalmat, egy olyan prevenciós keretként foghatjuk fel, amelyet újabb és újabb tartalommal tölthetünk ki. A lakossági elvárások mentén
polgárôreink és rendôreink – a gondolkodó szakemberek – mindig képesek novumot alkotni és kihasználni az
együttmûködésben rejlô további lehetôségeket.
Dr. Lukács János
r. dandártábornok,
megyei fôkapitány

BEVEZETÔ

A bûnözés elleni harcra hivatottak nem
nélkülözhetik a közösség segítségét,
részvételét a bûnmegelôzésben. A
bûnt megelôzni ott lehet, ahol megvalósulhat és azok elôzhetik meg, akiket
fenyeget. Az össztársadalmi bûnmegelôzés mindenekelôtt az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sértô
vagy veszélyeztetô bûncselekmények
csökkentésére irányul. Emellett magában foglal a bûnözés egyes megjelenési formáival (szervezett bûnözés,
nemzetközi migrációval összefüggô bûncselekmények egyes típusai)
szemben minden olyan összehangolt
vagy célzott tevékenységet, amelybe
bevonhatók az állampolgárok, azok
természetes közösségei, a civil szervezetek, valamint az egyházak. Ezek

A modern európai felfogás szerint a
közbiztonság olyan kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a közösségek tevékenységébôl, az állami
szervek hatósági intézkedéseibôl, a
polgárok önvédelmi képességei és a
vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások
együttesébôl alakul ki.
A bûnözés azt fenyegeti, aki-ami minden embernek a legdrágább: szeretteinket, saját életünket, egészségünket,
féltett értékeinket, biztonságunkat.
Ismerjük, hogy a bûnözés a társadalom
betegsége. Teljesen nem szüntethetô
meg, napjainkra újabb és újabb formái
jelennek meg, újabb és újabb veszélyeket hordozva magukban.

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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aktivitásával a közbiztonság javítható,
ezzel együtt a közösségi kohézió erôsíthetô.
Mindannyiunk bármelyik pillanatban,
bármely bûncselekménynek lehet sértettje, áldozata. A bûnelkövetés és az
áldozattá válás megelôzése, csökkentése mindannyiunk közös érdeke, sôt
erkölcsi kötelezettsége is.
A társadalmi bûnmegelôzési stratégia,
az annak megvalósítását szolgáló kormányzati cselekvési program csak az
önkormányzatok
közremûködésével
válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé.
A bûnözés területileg eltérô kihívásaira
csak helyi közügyként megfogalmazott
bûnmegelôzési stratégiával és taktikával lehet eredményesen reagálni. Az
önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségi tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója és mint testület, a helyi politika
fóruma, elôsegítheti és koordinálhatja a
helyi bûnmegelôzést.
A partneri kapcsolatok egyik legfontosabb alapelve az „alulról jövô építkezés”. A helyi közbiztonság javításában
kitüntetett szerepe van a rendôrségnek, amelynek a közbiztonságot fenyegetô veszélyek azonosítása, elhárítása
érdekében állandó kapcsolatban kell
lennie a közösséggel.
A rendôrség, valamint a bûnmegelôzést
és áldozattá válást megelôzô szervek
közös feladata, hogy ismereteinket bizonyos szinten megosztva csökkentsék a
bûnelkövetést lehetôvé tevô okokat és a
bûnözésben vezetô alkalmakat.
Az össztársadalmi bûnmegelôzés akkor teljes, ha a helyi és a tágabb közösség is részt vállal benne, ha a cé-
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lok elérése érdekében számítani lehet
minden olyan érintett és érdekelt személy és szervezet közremûködésére,
amelyek a társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében cselekedni tudnak vagy akarnak. Például a
rendôrök mellett a polgárôrök, a közterület-felügyelôk, vagyonôrök, magánnyomozok, a kisebbségi önkormányzatok, természetvédelmi ôrök, mezôôrök,
erdészek, falugondnokok, tanyagondnokok, postások, a védônôk, a pedagógusok, a házi- és szakorvosok, a
gyermekvédelem szakemberei, szociális szakemberek, a családsegítôk, a
szociális és ellátó rendszerben dolgozók, az alkohol és drogmegelôzésben
és kezelésben résztvevôk az alulról
építkezô bûnmegelôzés legfontosabb
szereplôi.
Kiadványunkkal a bûnmegelôzésben
résztvevôknek szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy ezt hogyan lehet
megvalósítani, valamint módszertani
segítséget szeretnénk nyújtani néhány
bûnmegelôzési forma ismertetésével.
Tanácsaink nem teljesen újak, különkülön sokszor, sok helyen hallhatták,
olvashatták a bûnüldözés során szerzett tapasztalatokon alapuló rendôri
véleményeket, ötleteket.
Mindezeket egészítjük ki most az Országos Polgárôr Szövetség (OPSZ)
Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) Munkabizottság ajánlásaival.
A SZEM országos útjára bocsátásával elsôsorban arra hívjuk fel a ﬁgyelmet, hogy e úttörô kezdeményezés az
OPSZ kereteiben született meg. A két
gondolat „a bûnmegelôzés szükségessége és a közösségi felelôsség” összekapcsolása bármilyen természetesnek
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tûnik is, nem történt meg igazán eddig
a bûnmegelôzés történetében.
Az OPSZ Alapszabályában megfogalmazott célok alapján végzi a SZEM
népszerûsítését, továbbfejlesztését és
országos kiépítését saját szervezeti ke-

retei között.
Önöknek ajánljuk az OPSZ szervezettségét, a közösség erejét, felelôsségét,
gondolatiságát, érzésvilágát és a testôri jelszót „egy mindenkiért mindenki
egyért”.

MI A SZEM ?

nyeket vagy éppen annak számszerû
növekedését, azaz mindnyájunknak
szerepet kell vállalnunk az aktív bûnmegelôzésben.
Sem a rendôrök, sem a polgárôrök nem
fordíthatják teljes ﬁgyelmüket a kisebb
lakóközösségekre a biztonság megteremtésében, fenntartásában, ezért indokolt a SZEM megalakítása.
A külföldi példák szerint eredményességét annak köszönheti, hogy a mozgalomban résztvevôk életvitelét nem
változtatja meg. Ennek ellenére a bûncselekmények elkövetésével szemben
védettséget ad, ezzel egyidejûleg egyfajta szociális biztonságot nyújt.

A Szomszédok Egymásért Mozgalom
(SZEM) olyan társadalmi bûnmegelôzési program, amelynek célja a
lakóközösségben elôforduló bûncselekmények megelôzése, korlátozása,
a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
Magyarországon jó ideje elfogadott
élethelyzet, hogy a polgárok biztonságuk védelmét minden tekintetben
a rendôrségtôl várják. Nem taglalva a
rendôrség helyzetét tudjuk, hogy ezt
egyedül nem vállalhatja fel.
Csongrád megyében a rendôrség
munkáját segítô polgárôrség 55 egyesületében teljesít szolgálatot. A bûnmegelôzésben elkötelezett, de ennek
anyagi, személyi és technikai okokból
határai vannak.
Bárhol is élünk fontos szerepet játszik
életünkben a lakókörnyezet és a közösség, amelynek mi is tagjai vagyunk.
Lehet ez lakótelep vagy faluközösség,
az emberek együttmûködésére mindig
szükség van. Sajnos a közösség méretétôl függetlenül bekövetkezhet, hogy
potenciális célpontjaivá válunk a bûnözôknek. Könnyû dolog feltételezni azt,
hogy velünk ilyesmi nem történhet meg.
Kis odaﬁgyeléssel, egymás segítségével megelôzhetjük a bûncselekmé-

A mozgalom lényege, hogy az egymás
szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal jobban ﬁgyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelôsséget éreznek saját és
mások élet-és vagyonbiztonsága iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az
egyénnek, a családnak akkor is ha bármennyi idôre elhagyja otthonát. A mozgalomban résztvevôknek nem feltétlen
az a feladatuk, hogy bûnelkövetôt fogjanak el, szakszerû orvosi ellátást nyújtsanak hanem, hogy az elsôdleges és
azonnali segítségnyújtást biztosítsák a
rászorulóknak.

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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A SZEM CÉLJA
Helyi szinten csökkenteni a bûnözést
lehetôvé tevô okokat és körülményeket,
tevékenyen segíteni az áldozattá válás
megelôzését.
Kialakítani az egymást támogató közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját tulajdonának védelméhez, kölcsönös együttmûködésen és
párbeszéden keresztül.
Nem csak bûncselekmény, de más
események (baleset, betegség, tûz
stb.) esetén is tudjanak segítséget
nyújtani egymásnak

szomszéddal beszélgetô pár, aki
utazni készül

A SZEM MEGALAKÍTÁSÁNAK JAVASOLT MENETE:

ôrök folyamatosan vigyáznak lakásunkra, házunkra és probléma esetén értesítenek minket.
A SZEM aktivistái nemcsak
polgárôrök, nem járôröznek az
utcán, hanem kapcsolatot tartanak lakókörnyezetükkel és az
onnan származó adatokat eljuttatják a polgárôrökhöz, rendôrökhöz. Tevékenységükkel segítik a bûnmegelôzési munkát.
A mozgalom elindításával saját
környezetünkben
kialakulhat
egy jobb közösségi szellem,
biztonságosabb, nyugodtabb
és segítôkész légkör vehet
majd bennünket körül, mellyel
javulhat az életminôségünk.

10

KIK, HOGYAN ÉS MILYEN FORMÁBAN HOZHATJÁK LÉTRE A HELYI
SZERVEZÔDÉST?
A polgárôrség keretei között a SZEM
bármely lakóközösségében létrehozható (lakótelep, családi házas övezet, falu,
hétvégi telkek, nyaralók, garázsok). A
mozgalom optimális mûködése akkor
biztosított, ha a lakóközösségnek legalább egy részét sikerült bevonni.
Olyan településeken, ahol polgárôrség
nem mûködik, célszerû a megyei polgárôr szervezet segítségét kérni, illetve
azt az egyesülési jogról szóló 1989.évi
II. törvény alapján létrehozni.

SEGÍTS MAGADON ÚGY, HOGY MÁSOKAT IS SEGÍTESZ!
Minden lakóközösségnek önállóan kell
döntenie arról, hogy a Szomszédok
Egymásért Mozgalomba be akarnake kapcsolódni. Csak gondoljunk bele,
hogyha szabadságra megyünk, elutazunk üdülni, mennyivel megnyugtatóbb
érzés, hogy a SZEM aktivistái, polgár-

Bûnmegelôzési Tájékoztató
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1. A polgárôrök mérjék fel, hogy az adott
közösségben mennyien vannak, akik érdekeltek abban, hogy a mozgalomban
részt vegyenek. A felmérés végezhetô
személyesen, vagy kérdôívek szétosztásával. Érdemes megvizsgálni azt is kik
a nyugdíjasok, kismamák, a rendszeresen otthontartózkodó lakótársak, akikre
feltehetôen jobban lehet számítani.

2. Az érdeklôdôk tartsanak megbeszélést, ahol meghatározzák a mûködési terület határait. A tagokról elérhetôségük érdekében állítsanak össze
névjegyzéket. A mozgalom tagjait lássák el tájékoztató anyagokkal. A megbeszélésre célszerû meghívni a helyi
rendôrség, az önkormányzat és egyéb
együttmûködô civil szervezetek képviselôit, akik tanácsaikkal segíthetik a
szervezôdést.
3. Ismertessék a program megvalósításának módját, a programban résztvevô
tagok jogait, a személy és otthon biztonságának, valamint a vagyontárgyak
azonosításának módszereit, az események bejelentésének módját. Legyen
tisztában mindenki vele, hogy adott
probléma esetén mit kell tennie, kihez
fordulhat segítségért.
4. A SZEM aktivista felkérése az összekötôi feladatok ellátására.
5. A mozgalomba célszerû bevonni a
helyi intézmények, egyházak képviselôit, a környéken mûködô gazdasági és
kereskedelmi egységek vezetôit is.
6. Kapcsolat felvétele javasolt továbbá:
• bûnmegelôzési, közbiztonsági bizottságokkal, alapítványokkal (szakmai
tanácsadás a kijelölt célok
eléréséhez szükséges anyagi támogatás céljából)
• biztosító társaságokkal (a
program biztosítási kedvezményekkel történô támogatásra)
• a helyi önkormányzattal (a
program támogatásának céljából)
• helyi médiák képviselôivel
(támogatásuk elnyerése a
program népszerûsítésére)

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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• közterület-felügyelôkkel, vagyonôrökkel, magánnyomozókkal, a kisebbségi
önkormányzatokkal, természetvédelmi ôrökkel, mezôôrökkel, erdészekkel,
falugondnokokkal, tanyagondnokkal,
postásokkal, védônôkkel, pedagógusokkal, házi-és szakorvosokkal, a gyermekvédelem szakembereivel, szociális
szakemberekkel, családsegítôkkel stb.
7. Közösség építés. (Közös oktatási,
kulturális és szórakoztató programok
szervezése.)

A PROGRAM NÉPSZERÛSÍTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG
• Kapcsolat felvétele a helyi médiával
(riporter, helyi interjúk, bûnmegelôzési
propaganda, lehetôség esetén rövid
ﬁlmhírek).
• Plakátok, szóróanyagok készítése, terjesztése. Matricák, léggömbök, zászlók,
trikók, tasakok készíttetése, a program
tevékenységének tömör demonstrálására.
• A mozgalomhoz kapcsolódó emblémák megismertetése.
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BIZTONSÁGOS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK
KIALAKÍTÁSA
Mint már az elôzôekben említettük a
mozgalomban való részvétel nem változtatja meg a tagok életvitelét, a családok szuverenitását. A biztonságos
életkörülmények kialakításában a közösség összefogása jelenti a lényegi
elemet. A saját és környezetünkben
élôk érdekeinek védelme a közömbösség megszûnésével az idegenekkel
szembeni egészséges bizalmatlansággal, környezetünk rendezettségével és
az egymásra való kölcsönös odaﬁgyeléssel nagy mértékben növelhetô. Fontos szerepet kap a segítség kérésének
és nyújtásának lehetôsége.
A segítségkérés módszere lehet a házon belüli kialakított helyi riasztórendszer-hálózat (pánik-riasztókapcsolóval).
Így nemcsak bûncselekmény, de más
esemény kapcsán is riasztani tudják
egymást (pl. baleset, betegség, tûz
stb.) Mindenki érezze, hogy a közösség
hasznos tagja, a mozgalomnak szüksége van rá. A mozgalom kulcsa a lakóközösség együttmûködése, amely akadályozza a bûnözést és segítséget nyújt a
bûncselekmények felderítésében. Mire
ﬁgyeljünk?
Gyanús körülmények:
• a lakókörnyezetben látszólag céltalanul ôgyelgô személyek,
• lakásokba becsengetô, ablakokon belesegetô, különbözô ürügyekkel bekéredzkedô személyek (legyünk egészségesen bizalmatlanok a házalókkal,
utcai árusokkal szemben),
• más lakásában, kertjében tartózkodó
idegenek (ha tudjuk, hogy a tulajdonos
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nincs otthon),
• az utcán feltûnôen lassan, többször
elhaladó gépkocsi,
• idegenek, akik a gépkocsik ajtaját
próbálják felnyitni,
• randalírozó, hangoskodó, kukákat, közlekedési táblákat rugdosó személyek,
• járókelôket inzultáló, azokat megállításra kényszerítô személyek,

- gépkocsi feltörés,
- gyermekek molesztálása (mutogatás,
gépkocsiba csábítás, stb.),
- verekedés, garázdaság, testi sértés,
- baleset,
- drogterjesztés.
Észlelt jogsértések esetén az ingyenes
általános segélyhívó (112) vagy a rendôrség ingyenes segélykérô (107) telefonszámát lehet hívni. Semmiképpen
sem ajánlatos egyedül, közvetlenül beavatkozni. Lehetôség szerint maradjon
a helyszínen, kísérje ﬁgyelemmel az
eseményeket és igény szerint segítse
az intézkedôket.
Csongrád megyében a polgárôrséget vezetékes telefonról ingyen hívhatja a 1787-es számon.
A gyanús esetek és észlelt jogsértések esetén gyors segítséget akkor
kaphat, ha az intézkedô szervek részére pontos, határozott információt szolgáltat.
Nagy segítséget nyújt ha pontos,
• gyermekintézményeknél, játszótere- részletes, határozott leírást ad a gyaken a gyerekekkel beszédbe elegyedô nús személyrôl, gépjármûrôl.
gyanús személyek.
A fenti gyanús körülmények esetén cél- Gyanús személy leírása:
szerû a SZEM aktivistákat vagy közvetneme, kora, magassága, súlya, bôr szílenül a polgárôröket értesíteni.
A tagok esetleg megkérdezhetik a gya- ne, arc részletek – szemek színe, fornús személytôl, hogy kit keres, illetve ﬁ- mája, szemöldök alakja, színe, száj és
gyelmeztethetik, hogy a tevékenységét ajkak, fül, orr nagysága és alakja, ránészrevették és „szemmel tartják”.
cok, telet, normál vagy beesett, bajusz,
szakáll, hajviselet, hajszín, nyak, ádámÉszlelt jogsértések:
csutka, ruházata.
- élet- és testi épség elleni bûncselek- Különleges ismertetôjelek: tetoválás,
mények,
sebhelyek, különleges járás, sérült
- rongálás, vandalizmus,
vagy hiányos testrész, beszéd.
- lopás,
Mit mondott a gyanús személy? A nála
- betörés
látott szerszám vagy fegyver leírása.
- rablás

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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Gépjármû leírása:
szín, gyártmány, modell, rendszám,
kocsiszekrény típus (zárt, nyitott,
limuzin, kombi, egyéb), sérülés,
rozsdafolt, antenna, a lökhárítón,
kocsiszekrényen lévô matricák, különleges jelzések, kabalák, kerékdísztárcsa, menetirány, vezetô (nô,
férﬁ), a benne ülôk létszáma.

CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
A család a társadalom alapegysége. Nem minden család ideális, illetve az
Minden állam elsôdleges célja a csa- ideálisan mûködô családban is elôlád normális mûködésének megôrzése, fordulhatnak devianciák, törések. Az
mert díszfunkcionalitása a társadalom erôszakos légkör, a fenyegetés, a ﬁziegészét veszélyezteti.
kai, lelki és szexuális bántalmazás sok
család széteséséhez, családtagok kiválásához, a társadalmi normák veszélyeztetéséhez vezetnek.
Bár a család intim szférának számít, az
ott kialakuló szerepek, a családtagok
egymáshoz és a külvilághoz való viszonya elsô közelítésben senki másra nem
tartozó ügy, „ne menjünk el közömbösen” egy-egy esetlegesen kialakuló
családi tragédia mellett.
GYERMEKEK VÉDELME
A szülôknek már kicsi korban el kell
kezdeni a gyermekek biztonságos utAz Alkotmány: 15.§-a kimondja: „A Ma- cai közlekedésre való nevelését. Séta
gyar Köztársaság védi a házasság és közben magyarázzuk el mit, miért tea család intézményeit.”
szünk (pl. nincs forgalom mégis megAlapvetô követelmény, hogy a család- várjuk, hogy a piros lámpa zöldre
tagok egymás életét, testi épségét, váltson). Ahol nincs járda, ott mindig
emberi méltóságát, személyiségi jogait a forgalommal szemben közlekedjen.
ne sértsék, azokat tartsák tiszteletben. Mielôtt önállóan kezd el közlekedni,
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közlekedést mutogató anyuka

ôrökhöz mindig fordulhat segítségért. A
gyerek sohase féljen a rendôrtôl, mert
az akkor sem fog rá haragudni, ha kiderül, hogy nem volt olyan nagy a veszély.
Meg kell tanítani, ha eltéved kihez fordulhat segítségért (rendôr, polgárôr,
közterület-felügyelô). Már kicsi korban
tanítsuk meg a nevét, címét, a telefonszámot, ahol a szülô elérhetô, hogy
ilyen esetben segíteni tudjanak neki.

Ha a gyermek egyedül tartózkodik a
lakásban, soha ne nyisson ajtót idegennek, kérje meg hogy jöjjön vissza
mutassuk meg a biztonságos útvona- késôbb, amikor a szülôk már otthon
lakat. Ha van olyan útvonal, ahol nem tartózkodnak, de konkrét idôpontot ne
szabad közlekednie, ezt a szülô közöl- közöljön.
je a gyermekkel és indokolja meg. Ha
tömegközlekedési eszközt kell igénybe Telefonhívás esetén az idegennel ne
venni, tanítsa meg a biztonságos vára- közölje, hogy rajta kívül tartózkodik-e
még valaki a lakásban, mondja azt
kozásra, fel- és leszállásra.
Ha a játszótér környékén gyanús kiné- hogy most a szülei nem érnek rá, hívzetû ember csavarog, hívjuk el a gyer- ja ôket késôbb. A tíz évnél ﬁatalabb
meket sétálni és magyarázzuk meg gyermeket nyilvános helyen ne hagymiért nem kívánatos ott maradni. Ha juk egyedül mosdóba menni. Ha csak
már elég nagy ahhoz, hogy egyedül az ellenkezô nemû szülô van a gyerközlekedjen, azt is tudni fogja, hogy ne mekkel, kérjük meg az alkalmazottakat,
maradjon ott, ahol valami nem látszik hogy segítsenek a gyermeket szemmel
rendben lévônek. Meg kell beszélni tartani.
vele, hogy mit tegyen ha úgy érzi követik. Változtasson irányt, menjen be Az iskolákban mûködô D.A.D.A. progegy ismerôs, vagy forgalmas üzletbe, ram keretében a gyermekek megtanulha szükséges, kérjen segítséget. Ha ják azokat a viselkedési formákat, amevalaki megragadja sikítson, rugdosson, lyekkel veszélyhelyzetben biztonságuk
kapálózzon. Próbáljon minél erôseb- érdekében élni tudnak. Ahol még nem
ben az ôt tartó kézbe harapni, így a fáj- mûködik ez a rendôrség által szervedalomtól a fogás meglazulhat annyira, zett, biztonságra nevelô program, a
hogy el tudjon szaladni. Futás közben szülôk érdeklôdjenek az illetékes meis folytassa a sikoltozást.
gyei rendôr-fôkapitányságok bûnmegA gyermeknek tudnia kell, hogy a rend- elôzési osztályaitól a programról, ha
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igény és lehetôség van rá kérjék, hogy Amire fokozottan kell ﬁgyelni:
a gyermekük által látogatott iskolában • szokásos magatartás hirtelen megis szervezzék meg az oktatást.
változik
• igazolatlan hiányzások az iskolából,
IFJÚSÁGVÉDELEM
csavargás,
• tanulmányi eredmény indokolatlan
Komoly gondot okozhat a lakóközös- romlása,
ségben a 14-18 év közötti korosztály • környezetében történtek nem érdeklik
kezelése. Az unalom, egy-egy roszszul megválasztott barát, a felnôttekkel Hogyan lehet a káros folyamatokat
szemben tanúsított dac, olykor szinte megelôzni:
megoldhatatlannak látszó feladat elé Mindenekelôtt szenteljenek nagyobb
állítja a szülôket, a környezetet (pl. má- ﬁgyelmet a környezetünkben élô ﬁatasok nyugalmát zavaró zenehallgatás, loknak. A szülô beszélje meg gyermekével a számára jelentéktelennek tûnô
problémákat is. A bizalom, a jó kapcsolat a legjobb védekezés. Értessék
meg a gyermekkel, hogy nem akkor
válnak felnôtté, ha viselkedésük, magatartásuk miatt szembekerülnek környezetükkel.
Próbáljanak meg olyan célokat kitûzni a
közösségben élô ﬁatalok elé, amelyek
számukra is jelentôsséggel bírnak:
• klubhelyiség, konditerem kialakítása
szabadidôs tev .v

járdán, játszótéren való száguldozás
kerékpárral, motorkerékpárral, kisebb
gyermekek zaklatása, kukák feldöntögetése, falak ﬁrkálása, dohányzás, italozás és sajnos hazánkban is terjedô
kábítószer-fogyasztás, vagy „szipuzás”,
kisebb lopások, akkor is ha erre nincs
szüksége.
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(ez lehet egy használaton kívüli pince,
mosókonyha, stb.). Ügyeljenek arra,
hogy ne kész, berendezett termet kapjanak a ﬁatalok, hanem „csak” a lehetôséget, és a megvalósításához szükséges eszközöket, pl. festékek, otthon
megunt, használaton kívüli, átalakítható
bútordarabokat). Itt legyen lehetôség
számukra zene hallgatásra, beszélgetésre, stb.

• a SZEM aktivistái kezdeményezzék a
kapcsolatfelvételt a helyi iskolával. Meg
lehet egyezni az igazgatóval, hogy az
iskolai udvarát, pályáját hétvégeken a
ﬁatalok használhassák (foci, kosárlabda) cserébe segítsenek a pálya, udvar
karbantartásában,
• a közösség egyetértésével, falfelületek
kijelölése, melyekre az elôzetesen megbeszélt módon falﬁrka készíthetô, stb.

SZEMÉLY-ÉS VAGYONVÉDELEM
A rendôrségi statisztikák, kimutatások
alapján napjainkra is jellemzô a vagyon
elleni bûncselekmények magas arányszáma.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
bûncselekményektôl való jogos félelem ellenére a tulajdonosok részérôl
nem történik meg a megfelelô védekezés. A vagyon elleni bûncselekmények
egy része az áldozatok könnyelmûségével, felelôtlenségével magyarázható, melyek megelôzô intézkedésekkel,
egymásra való kölcsönös odaﬁgyeléssel, fokozott védekezéssel megelôzhetô lett volna.

zsákmányszerzés reményében egyre
inkább a nôket és idôsebbeket választják célpontjaiknak.
A rablások módszereiben az erôszakos útonálló jellegû elkövetés, valamint
a hirtelen erôszakkal leszakított táskákkal, válltáskákkal történô gyors elfutás
kerültek elôtérbe. Az elkövetés helye
általában a kihalt utca, vagy kevésbé
kivilágított közterület, aluljáró.

A zseblopásokat a nap szinte minden
szakában, kiemelten zsúfolt helyeken,
tömegközlekedési eszközökön, buszmegállókban követik el. Sok esetben
Személyünk, otthonunk, vagyontárgya- a zsebtolvajok csoportosan tevékenyink védelmérôl elsôsorban önmagunk- kednek, ami nehezíti tettenérésüket.
nak kell gondoskodnunk! A gondosság,
óvatosság, egészséges gyanakvás az Nem elhanyagolható a lakásokban – a
sértettek otthon tartózkodásával egy
Ön biztonságát szolgálja!
idôben – elkövetett besurranásos
A kiszemelt vagyontárgyak megszer- vagy trükkös lopások száma sem.
zéséért az elkövetôk a legkülönbözôbb Az elkövetôk az idôsek jóhiszemûsémódszereket és eszközöket használ- gét, segítôkészségét kihasználva – a
ják és nem riadnak vissza az erôsza- legkülönbözôbb meghökkentô ürügykos megoldásoktól sem. A könnyû gyel próbálnak bejutni a lakásokba. A
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házalók lakásba történô beengedése, erdôs részen kell keresztülhaladnia,
áruik felkínálása vagy egy pohár víz - ha gyanakszik arra, hogy követik, menelfogyasztása után döbbenten vehetik jen a legközelebbi házhoz, üzlethez és
észre, hogy értéktárgyaik hiányoznak.
kérjen segítséget,
- bevásárláskor soha ne hagyja ôrizetlenül más boltban vásárolt csomagjait,
- nagyobb bevásárlásait ne egyedül intézze,
- pénztárcáját mindig úgy helyezze el,
hogy ne lehessen könnyen hozzáférni,
- mielôtt beül kocsijába, gyôzôdjön meg
arról, hogy senki sem tartózkodik az
utastérben,
- ha a felvonót akarja használni ne lépjen be a fülkébe, ha gyanús személyek
tartózkodnak bent, inkább várja meg a
következô lehetôséget. Ha a felvonóban megtámadják használja a „vészjelzô” gombot,
- ha arra gyanakszik, hogy lakásában,
házában valaki tartózkodik amikor Ön
hazaér, ne lépjen be, távozzon és hívjon segítséget,
Az elôbbiekben említett bûncselekmé- - ha Ön családi házban lakik, a kaput és
nyek közös jellemzôje, hogy az elkövetô az ajtót akkor is tartsa zárva, ha otthon
a vagyontárgy megszerzése érdekében tartózkodik,
közvetlen a leendô sértettel valamilyen - névtábláján ne szerepeljen, hogy Ön
módon „személyes” kapcsolatba kerül, egyedülálló hölgy,
így az áldozat élete, testi épsége is ve- - ne nyisson ajtót bárkinek,
szélybe kerülhet.
- szereljen fel nagy látószögû kémlelô
ablakot, vagy optikát lakására és haszAnnak érdekében, hogy Ön ne váljon a nálja is azt,
fent leírt bûncselekmények áldozatává, - házalókat ne engedjen be lakásába,
kérjük fogadja meg tanácsainkat!
- ha Ön számára ismeretlen díjbeszedô a lakásában lévô mérôórát akarja
- sétálás, lakás, ház gyalogos megkö- leolvasni, kérje el igazolványát, megzelítése esetén kerülje az elhagyott, ki bízólevelét és ellenôrizze azt telefonon
nem világított helyeket, sétáljon a járda a szolgáltatónál, addig a díjbeszedô a
mentén, az ajtóbejáratoktól, bemélye- lakáson kívül tartózkodjon,
désektôl távol,
- ha valaki veszélyhelyzetre hivatkozva
- ne rövidítse le az útját, ha gondozat- telefonálni szeretne Öntôl, kérje meg,
lan, elhagyatott területen vagy bokros, hogy várakozzék a lakáson kívül, míg
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Ön telefonál,
értékeire történô nagyobb odaﬁgyelés- ha leselkedô embereket, csavargókat sel részben megelôzhetôek.
lát a környéken, értesítse a SZEM aktiKérjük fogadja meg tanácsainkat anvistákat vagy a polgárôröket.
nak érdekében, hogy Ön ne váljon beMár szinte mindenki számára köz- törés áldozatává:
helynek tûnik, hogy míg távol vannak, - ha Ön távozik a lakásából, ne hagyjon
otthonuktól betörhetnek a lakásba, ér- az ajtón üzenetet, hogy elôreláthatólag
tékeik betörôk, tolvajok célpontjává vál- mikor érkezik vissza,
hatnak.
- a lakásból való eltávozása és hazaTény azonban, - melyet a statisztikai érkezése lehetôség szerint ne legyen
adatok is alátámasztanak, - hogy az kiszámítható,
- minél kevesebb embernek mondja el
utazásának, távollétének idôtartalmát,
annál kisebb az esélye, hogy egy potenciális elkövetô is megtudja,
- ha több napra utazik el, ezt jelezze a
SZEM aktivistának, gondoskodjon arról,
hogy valaki rendszeresen ürítse postaládáját. Ha barát vagy rokon segítségét
kéri (pl. szellôztetés, postaláda ürítése,
stb.) ezt közölje a SZEM aktivistával, ha
lehet elutazás elôtt a szomszédoknak
mutassa be az illetôt,
- ha ismeretlen személlyel beszél telefonon, ne adjon ki az Ön személyére
vonatkozó tájékoztatást,
- ha üzenetrögzítôje automatikusan válaszoló készülék, ne azt közölje, hogy
„pillanatnyilag senki sincs itthon”, hanem „jelenleg nem tudok rendelkezésére állni”,
utóbbi idôben megnövekedett a betö- - ha mégis megtörtént a bûncselekréses lopások száma.
mény, akkor rendrakás helyett, - mivel
Nem szabad elfelejtenünk azonban, értékes nyomokat semmisíthetnek meg
mint már ezt az elôzôekben említettük, – kérjék meg szomszédjaikat, a SZEM
hogy a betöréses lopások minimális tagjait vagy közeli ismerôseiket, a rendanyagi ráfordítással, saját és egymás ôrség értesítésére.

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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LAKÁSBETÖRÉS ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETÔSÉGEI
Lakások, családi, hétvégi házak, nyaralók mind potencionális célpontjai a
bûnözôknek. A betöréseket elemezve,
megállapítható melyek a kedvelt behatolási helyek. Így a védekezés stratégiáját ezek ismeretében kell kidolgoznunk.
Elsô helyen, a listán a bejárati ajtó
szerepel.

A „kilógó” zárbetétet célszerû kívülrôl nem szerelhetô rozettákkal megvédeni a letörés ellen

Több ponton záródó zárszerkezet

Az ajtó síkjában fekvô hengerzár

A kiemelés-gátló

Fúrás és letapogatás-védelemmel ellátott
zárbetét

A betöréses lopások többségét lakótelepi lakások sérelmére követik el. Általában a bérházakban a lépcsôházak
felé szinte csak a bejárati ajtó néz.
Sajnos az ide felszerelt nyílászáró minôsége biztonsági szempontból igen
sok kívánnivalót hagy maga után, megerôsítés nélkül még biztonsági zár felszerelése esetén is könnyen betörhetô.
Legcsekélyebb ráfordítást a kereszt-

20

Hevederzár, mint az ajtó-megerôsítés egyik
eleme

Bûnmegelôzési Tájékoztató

Szomszédok Egymásért Mozgalom

21

Bûnmegelôzési Tájékoztató

Szomszédok Egymásért Mozgalom
pánt felszerelése igényel, ami már
15.000 Ft alatti áron megkapható. Beszerelése nem jár nagy munkával, a
betörô dolgát pedig jelentôsen megnehezíti.
Az ajtó-, ablakkeret falba erôsítésével
szintén meg lehet növelni a nyílászárók
szilárdságát. A kereskedelmi forgalomban kaphatóak olyan biztonsági zárlemezek, amiket viszonylag egyszerûen,
házi módszerekkel is megfelelô minôségben fel lehet szerelni.
A zárlemezt ne közvetlenül az ajtókerethez rögzítse, hanem falkapcsok segítségével az ajtókon keresztül a falhoz.
A zárbetétre érdemes többet áldozni, mert az egyszeri befektetés hamar
megtérülhet. Hiába a masszív, vastag
tölgyfa ajtó, keresztpántos zár ha a betét könnyen törhetô, vagy fúrható.
Minden biztonsági rendszer olyan erôs
mint a leggyengébb részegysége. A
hengerzárnak az ajtó síkjában kell feküdnie.
Amennyiben ez nem oldható meg, úgy
gondoskodni kell kívülrôl nem szerelhetô hengerzár-védôlemezrôl. Természetesen bûnügyi szempontból legjobb
a tömör vaslemezzel kombinált faajtó,
de a díszesebb bejárati ajtók üvegezett részeinek megerôsítésére is van
mód. Kaphatóak a kereskedelemben
biztonsági, fóliázott üvegek, melyek
szilárdsága, ütésállósága vetekszik a
keményfa ajtókéval. Célszerû a keretet
is megerôsíteni, hogy az esetleges kiemelést megakadályozzuk.
Az ajtópántok védelme legalább olyan
fontos, mint a záraké. Kiemelés ellen
védeni kell az ajtókat. Az ajtólap ne lazán illeszkedjen a keretbe, mert ezáltal
a réseket kihasználva feszítôeszközzel
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be lehet törni a megerôsített nyílászárókat is.
Viszonylag költségesebb az ajtótokba
és az ajtóra szögvaskeret építése, valamint az ajtó belsejének vasráccsal való
védelme. Ebben az esetben a keretet a
falba kell rögzíteni valamilyen nem oldható kötéssel, az ajtólap esetén a rácsot a körbefutó vaskerettel össze kell
hegeszteni
Riasztók
A korszerû technikai berendezések a
vagyonvédelem területén is jelen vannak a piacon. Szolgáltatás és árfekvésben is széles választék áll a rendelkezésünkre. Döntésünket anyagi
lehetôségeink és az észszerûség befolyásolják.
A teljesség igénye nélkül megemlítünk
néhány szolgáltatást, amelyekkel a legtöbb biztonságtechnikai szaküzletben
találkozhatunk.

Bûnmegelôzési Tájékoztató

Felületvédelem
Lényege: éles üzemben a riasztórendszer ﬁgyeli az összes nyílászáró szerkezetet, falazatokat, födémeket és jelzi
az át- és behatolási kísérletet.
Eszközei:
- ajtónyitás érzékelôk: alkalmas panellakások bejárati ajtajának védelmére, illetve helyiségbe belépôk érzékelésére,
- üvegtörés jelzôk: bármilyen mechanikai
sérülés éri az üveget, hangjelzést ad,
- falbontás érzékelôk: különféle rezgésekre reagál.
Térvédelem
Lényege: éles üzemben a védett tárgyak környezetében mindennemû illetéktelen mozgást jelez.
Eszközei:
- infra-, ultrahang – és mikrohullámú érzékelôk. Leggyakrabban használatos
az ún. „passzív infra”, melynek mûködése a hôkisugárzás változáson alapul,
így a mozgásérzékelésen felül tûzjelzôként is alkalmazható.
Mielôtt azonban bármit is vásárolna
– lehet az ﬁzikai védelmi eszköz vagy
elektronikus riasztórendszer- vagy szereltetne be lakásába, gépkocsijába,
kérjük vegye ﬁgyelembe ajánlásainkat!
Lehetôség szerint:
- csak MABISZ által bevizsgált vagyonvédelmi eszközöket vásároljon
- „házalók” helyett keresse fel inkább a
lakóhelyén található szakboltokat, melyek az esetleges reklamáció után is
rendelkezésre állnak
- ha Önnek mégis kényelmesebb megoldásnak tûnik a „házhoz jövô” ügynök-

tôl megrendelnie a munkát, ellenôrizze
megbízólevelét, igazolványát.
Tanácsadásért forduljon bizalommal:
- a rendôrség bûnmegelôzési szerveihez,
- áldozat és vagyonvédelmi irodákhoz,
- polgárôr egyesületekhez.
Az ablakok biztonságát a következô
szempontok alapján érdemes felülvizsgálni:
- A földszinti ablakokon van-e rács, redôny vagy fólia?
- A kétirányú ablakokat csapokkal rögzítették- e?
- Az ablakoknak van-e segédzárjuk?
- A szellôzés céljából nyitva hagyott ablakok rögzíthetôk-e?
- A pinceablakon van-e segédzár,
rács?
- A függönyök teljesen takarják- e az
ablakokat?
- Az ablakokba szerelt légkondicionáló
berendezést belülrôl rögzítették-e?

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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Garázs és melléképületek esetében
a következôkre érdemes odaﬁgyelni:
- Szorosan zár- e az ajtó?
- Az ajtót ellátták-e jó minôségû nyitáskorlátozó lakattal és zárral?
- A lakatpánt jó minôségû-e, és kívülrôl
nem szerelhetô csavarokkal látták-e el?
- Használaton kívül is gondoskodik-e az
ajtók zárva tartásáról?
- Közterületi garázsok esetében biztosított-e a tetô mechanikai védelme?
Külsô feltétele:
- A bokrokat levágta-e az ablakszint
alatt?
- A házszám látható-e az utcáról?
- A postaláda zárható- e?
- A bejárati ajtó, illetve a hátsó ajtó jól GÉPKOCSI VÉDELME
megvilágított-e?
- Az értékesebb kerti szerszámokat, be- Gépjármûvét járó motorral soha ne
rendezéseket, készülékeket lakáson hagyja egy pillanatra se ôrizetlenül.
Parkoláskor lehetôleg olyan helyet vábelül tartja-e?
lasszon, mely rálátásnyi távolságra van.
Nyaralók, hétvégi házak, hobbiker- Ne hagyja a gépkocsiban értékeit, vagy
tek védelme
olyan tárgyakat, melyek felkelthetik a
tolvajok ﬁgyelmét. Személyes iratait, a
Rendszeresen ellenôrizze az épületen gépjármû okmányait és a tartalékkul(pincén) található nyílászárókat. Lakat
helyett szereljen (szereltessen) megerôsített biztonsági zárakat. Értékesebb tárgyait (Tv, rádió, drágább kerti
gépek, stb.) távozásakor helyezze biztonságba, szállítsa lakására.
Az ablakokat lássa el védôráccsal.
Lehetôségtôl függôen alkalmazzon
elektronikai riasztórendszereket. Ha
nem tartozódik ott huzamosabb ideig,
lehetôséghez mérten alkalmanként ellenôrizze a területet, a kertkaput, nyílászárókat, ablakok érintetlenségét. Tegye ezt meg a szomszédok telkével is,
akik egy másik alkalommal viszonozzák ezt Önnek.
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csot soha ne hagyja a gépjármûben.
A tetôcsomagtartón lévô csomagokat
még rövid idôre se hagyja ôrizetlenül.
A gépkocsi elhagyásakor gondosan
zárja be az ajtókat, és az ablakokon se
hagyjon rést. Az autórádiót, CD lemezjátszót, magnót, beszerelt rádiótelefont
kösse be a riasztórendszerbe, vagy
„kivehetô”, illetve egyéni kóddal vezérelhetô típust szereltessen be. Végül, de
nem utolsósorban a riasztóberendezést, ha megvette használja ki, hiszen
a legmodernebb készülék vagy rendszer sem érheti el célját ha az nincs
üzembe helyezve.
VAGYONTÁRGYAK
MÛVELETEI

AZONOSÍTÁSI

Az azonosítási mûvelet célja, hogy elrettentse a betörôket és tolvajokat, segítséget nyújtson a rendôrségnek és a
tulajdonosnak a lopott tárgyak azonosításánál.
A betörôk, tolvajok általában nem saját használatra lopnak értékes cikkeket,
hanem értékesítésre. A könnyen azonosítható tárgyak elrettentik a betörôket.
A rendôrség munkáját nagymértékben
segíti, ha a tárgyakba szabályosan bevésik a tulajdonos nevét, címét.
Az árucikkek állandó jellegû jelölésére
leghatékonyabb szerszám a villamos
védôceruza. Ez egyszerûen használható fémen, fán, mûanyagon vagy üvegen. Használata ajánlott a következô
cikkeken: készülékek, háztartási eszközök, televíziós vevôkészülékek, rádiók,
sztereo berendezések, számítógépek
és tartozékaik, gépi szerszámok, fény-

képezôgépek, kamerák, kerti szerszámok, fegyverek, hangszerek, írógépek,
vontatható pótkocsik, kerékpárok, motorkerékpárok stb. A jelölés történhet
még festékkel vagy vegytintával is.
Egyéb módszerek:
Bundák, értékesebb ruhanemû:
jelölés hímzése a bélésbe, vagy jelölés
eltávolíthatatlan tintával az arra alkalmas részeken.
Festmények:
a vászon hátoldalán speciális tintával
keresztbe írva, kereten bevésôkészülék alkalmazható.
Ezüst tárgyak, ékszerek:
nagyobb daraboknál bevésôkészülék
alkalmazható, kisebb ékszerek esetében célszerû ékszerész segítségét
igénybe venni.
Antik mûtárgyak, festmények, értékes
ékszerek esetén ajánlott színes fényképeket készíttetni, egy sorozat képet a
biztosítási nyilvántartáshoz kell csatolni, egy sorozatot bank letéti szekrénybe kell helyezni.
Minden vagyontárgyról, fontosabb
iratról célszerû leltárt készíteni.
Ajánljuk a következô oldalakon szereplô útmutatás alapján történô
elôkészítést, megvalósítást. Természetesen ettôl eltérô, az Ön által kialakított nyilvántartás is ugyanolyan
hasznos lehet.

Szomszédok Egymásért Mozgalom
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ÉRTÉKEK A HÁZNÁL
VÁLASSZA A BIZTONSÁGOT!

A ZSEBLELTÁRRAL
egy lehetôséget kínálunk Önnek!
Lehetôséget ad arra, hogy értéktárgyait számba vegye,
jellegzetességeiket rögzítse.

KÖNNYEBB KERESNI AZT AMIRÔL TUDJUK:
MI A PONTOS NEVE, TÍPUSA?
MI A SZÁMA?
MENNYI AZ ÉRTÉKE?
HOGY NÉZ KI, MILYEN A SZÍNE?
MIKOR JUTOTTUNK HOZZÁ?

MIKOR LEHET RÁ SZÜKSÉG?
• Ha kitölti a rovatokat, együtt láthatja milyen nagy értékeket kell megóvnia lakásában,
• Ha biztosítást akar kötni,
• Ha megkárósítják Önt.
(ellopják vagy elrabolják értéktárgyait) – mi bízunk benne, hogy erre nem
kerül sor – a rendôrséggel pontosan kárlistát tud közölni, s így megnövekszik az esélye arra, hogy viszontláthatja értéktárgyait.

FONTOS!

EZÉRT TARTSA NYILVÁN ÉRTÉKEIT!

A kitöltött ZSEBLELTÁRT ne tartsa otthonában, vagy
egyéb olyan helyen, ahol illetéktelen hozzáférhet!
A ZSEBLELTÁRT tartsa a felsorolt értékektôl eltérô, biztos helyen. (Pl. megbízható családtagnál, barátnál, munkahelyi lemezszekrényben, lakossági széfben.)

Z S E B L E LTÁ R
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I. SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA, HÍRKÖZLÉS
TÁRGY NEVE

TÍPUSA,
GYÁRTMÁNYA

KÉSZÜLÉK
GYÁRI SZÁMA

ÉRTÉKE(FT)

II. ÉKSZEREK, NEMESFÉMEK ÉS MÛTÁRGYAK
JELLEMZÔ
ISMERTETÔ
JEGYEI

TÁRGY NEVE

LEÍRÁSA,
ANYAGA

ÉRTÉKE

JELLEMZÔ
ISMERTETÔ
JEGYEI

Rádió
Televízió
Videólejátszó
Kamera
CD-lejátszó
M ûholdvevô
szett
Fényképezô gép
Számítógép
Telefon
Fax
Egyebek
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III. OKMÁNYOK FELSOROLÁSA
AZ OKMÁNY NEVE

AZ OKMÁNY TULAJDONOSA

JEGYZETEK
AZ OKMÁNY
SZÁMA

JELLEMZÔ
ISMERTETÔ
JEGYEI

Születési anyakönyvi kivonat
Személyi igazolvány
Útlevél
Vezetôi engedély
Forgalmi engedély
és rendszám
Bizonyítványok, oklevelek, diplomák
Fegyvertartási engedély sz.
Hitelkártya
Betétkönyv
Értékpapírok
Egyebek
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FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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A szakmai anyag a Nógrád Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési
Osztálya által készített SZEM módszertani útmutató füzetének
felhasználásával került összeállításra.
SZERKESZTÔBIZOTTSÁG:

Segélyhívó

112

Mentôk

104

Tûzoltóság

105

Rendôrség

107

Fodor Antal OPSZ SZEM Munkabizottság
Antal László Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
Magyari Béla OPSZ SZEM Munkabizottság
Kálmán József CSMPSZSZ SZEM Munkabizottság

LEKTORÁLTA:
Sándor János András CSMPSZSZ elnökhelyettes

Telefontanu

06-80-555-111

Polgárôrség

1787

Csongrád megyében vezetékes telefonról ingyen hívható!

SZAKMAI VÉDNÖKÖK:
Dr. Túrós András Országos Polgárôr Szövetség elnöke
Farkas György Biztonságos Magyarországért Közalapítvány igazgatója
Dr. SALGÓ LÁSZLÓ rendôrségi fôtanácsos
r. vezérôrnagy országos rendôrfôkapitány

Nyomdai elôkészítés:
Fingerprint Design Stúdió
Szeged

KÖRZETI MEGBÍZOTT

e-mail: graﬁka@ﬁngerprint.hu

…………………...

Utánrendelés:

…………………...

Csongrád Megyei Polgárôr Szervezetek Szövetsége
Szeged
Rákóczi tér 1. (Megyeháza)
Tel./fax: 06-62-426-818

.…………………..
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Szomszédok Egymásért Mozgalom
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Szomszédok Egymásért Mozgalom

NE FELEDJE!
A bûncselekmények többsége
megelôzhetô!

ENGEDJE MEG, HOGY
SEGÍTSÜNK!

A KÖZÖSSÉG ÖSSZEFOGÁSA,
AZ EGYMÁSSAL VALÓ TÖRÔDÉS NÖVELI
SAJÁT ÉS KÖRNYEZETÜNK SZEMÉLYI
ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINK BIZTONSÁGÁT.
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