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

koztatója 

Karácsony és szilveszter közeledtével a Csongrád-Csanád Megyei RFK Bűnmeg-

előzési Osztálya - az előző hírlevélben szereplő adventi vagyonbiztonsági tudni-

valókat kiegészítve - néhány hasznos prevenciós tanáccsal szeretné elősegíteni a 

zavartalan készülődést és ünneplést. 

 Az alkalmi lopások elkerülésére vásárláskor, nézelődés közben soha ne tegyük a kabátot, táskát, 
pénztárcát a pultra, ne hagyjuk azokat a bevásárlókocsiban vagy kosárban!  

 Az étteremben, kávézóban, vagy várakozás közben a földre letett csomagra, bevásárlótáskára is ér-
demes fokozottan ügyelni! 

 Egyes elkövetők ajándék vagy hozzátartozó által megrendelt csomag kézbesítésére hivatkozva pró-

bálnak pénzt szerezni, illetve bejutni a kiszemelt ingatlanokba. Ellenőrizzük, hogy a látogató való-
ban onnan és olyan céllal jött-e, mint mondja.  

 Ismeretlen személyeket ne engedjünk be otthonukba! Ha ez elkerülhetetlen, soha ne hagyjuk az 
idegent egyedül!      

 Ha pénzt szeretnénk valamilyen célra adományozni, előzetesen tájékozódjunk, hogy adományunk 

biztosan a megfelelő helyre kerülhessen! 

 Házalóktól lehetőleg ne vásároljunk, mert nem biztos, hogy olyan terméket és minőséget kapunk, 

amit szeretnénk, ráadásul garancia sem jár az ilyen áruhoz! Ha valaki mégis így vásárolna, először 

vegye át és ellenőrizze a terméket, csak utána fizessen! 

 A téli időszakban lehetőség szerint gyakrabban látogassuk szépkorú hozzátartozóinkat, barátain-

kat, rendszeresen ellenőrizzük, szükségük van-e bármilyen segítségre!  

 Amennyiben a rokonok, szomszédok huzamosabb ideig nem adnak életjelt magukról, nincs mozgás 

az ingatlannál, nem füstöl a kémény, illetve semmilyen formában nem tudjuk elérni őket, feltéte-

lezhető, hogy segítséget igényelnek. Ilyenkor hívjuk a 112 segélyhívó számot! 

 A fenyőfák díszítésnél bevizsgált égősort használjunk, az adventi koszorúkat tartsuk távol a köny-

nyen éghető anyagoktól!  

 A szabadban tartott állatoknak a fagyok idején biztosítsunk szélvédett, meleg helyet, az élelem mel-

lett folyamatosan gondoskodjunk friss ivóvízről!  

 Ha az ünnepek idején ingatlanunk hosszabb időre felügyelet nélkül marad, kérjünk meg egy meg-

bízható személyt, rendszeresen ellenőrizze a lakást, ürítse a postaládát! 
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Hírlevelünk mellett figyelmükbe ajánljuk a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság                               

2021. december 1-jén elindított Adventi prevenciós kampányát, melynek keretében a főkapitányság    

Facebook oldalán napi és heti aktivitással, különböző prevenciós információk, tanácsok megosztásával, 

nyereményjátékkal segítjük a biztonságos ünnepvárást. 

 
 

Mindenkinek boldog, békés karácsonyt kíván 

a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

             

  

 

 

 

 

 
Bűncselekmény, baleset észlelésekor hívja az ingyenes 112 vagy 107 segélyhívó számot! 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
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