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Lakásunk védelme
Magatartási és taktikai védelem
A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik. Öntől függ az, hogy
lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik betörők célpontjává.

Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat!
Nyaralás előtt tájékoztassák a szomszédjukat, rokonukat, hogy
meddig lesznek távol, és kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére!
Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyottsága
ne legyen könnyen ellenőrizhető!
A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak!
Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, ha találnak papírcsíkot,
gyufaszálat, esetleg celluxcsíkot, akkor azokat azonnal távolítsák el, mivel
azok az Ön távollétei megfigyelését szolgálják!
Ha idegenek csengetnek be különböző okokkal, például: vásárlást ajánlanak,
rosszullétet színlelnek, valakit keresnek, apróságot kérnek, ne engedje be
őket a lakásába!
Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról!
A lépcsőházak, folyosók, pincék éjjel nappal zárva legyenek!
Megfontolandó, hogy csak a vezetéknevet tüntesse fel a kapucsengőn, ajtón, főként,
ha egyedül él!
Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges,
mert ebből következtethetnek vagyoni helyzetére!
Ha ismeretlen, lakónak vélt személyeket lát csomagokkal (doboz, képek, bútorok,
televízió stb.) közlekedni a lakóházukban, próbálja meg személyleírásukat
megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát feljegyezni!
Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, akkor ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!
Előfordulhat, hogy ez nem véletlen, lehet, hogy a lakást betörésre "előkészítették"!
Gondoskodjon zárcseréről!
Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén segítséget
ad pontos lakcímével!
Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a
tulajdonos ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott fény- és
hanghatásokat produkáló berendezések, de jó szolgálatot tehet egy mozgásérzékelő
lámpa is!

Mechanikai védelem
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon hatol be a lakásba, emiatt a nyílászárók
védelme a legfontosabb!
Ez vonatkozik a pince, padlás, alsóépület és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt!
Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni,
de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt teszi ezt meg a nem kívánt személy.
A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára,
hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt,
esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

Ajtókkal kapcsolatban támasztott követelmények
a bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön,
az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,
csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt),
az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több
ponton záródó ajtózárak, vagy az úgynevezett biztonsági ajtók,
cilinderbetéteket, mágnesbetéteket védőpajzzsal kell ellátni, így megakadályozhatjuk
azok mechanikai feszítését, feltörését.

Ablakok, kémények, szellőzők védelme
Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást,
amelynek nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta.
Egy jól elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a
fémredőnyök, valamint a törésgátló fóliák is jó szolgálatot tehetnek.

Elektronikai védelem
Az elektronikai védelem, a mechanikai védelem, és a személyi őrzés fontos kiegészítője,
de kerülhet önállóan is alkalmazásra.
Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának lehetőségeit, fontos
hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba!
Egyik lehetőségként felszerelhetnek helyi riasztású hang- és fényjelző készülékeket,
melyekre hívják fel a szomszédban lakók figyelmét.
Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a
pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb egy erre
szakosodott központ észleli az eseményt, és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat”
küld a helyszínre.

Civil szerveződések
A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM), olyan társadalmi bűnmegelőzési program,
amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása,
a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen
lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek saját és mások személye,
tárgyi értékei iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi
időre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az
otthonlévőknek is, elsősorban a környezet részére adott riasztással.
Egy adott közösségi területen kialakított jelzőriasztó rendszer szükség
esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.

Mi a teendő baj esetén?
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a lakásába!
Ennek két oka van:
- a betörő még a lakásban lehet és nem kizárt, hogy a menekülés érdekében Önnel
szemben fizikai erőszakot alkalmaz.
- ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott nyomokat nem
változtatja meg, ezáltal segíti a rendőrség munkáját.
A lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget!

Közlekedés a Tiszán
A biztonságos közlekedés és a zavartalan pihenés érdekében szeretnénk a
figyelmet felhívni a víziközlekedés szabályaira.
Leggyakrabban csónakkal, kisgéphajóval vagy vízi sporteszközzel tartózkodunk a
vízen.
A csónak olyan vízi jármű, amely emberi erővel hajtott, vagy gépi berendezéssel
történő meghajtás esetén a motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW és a hossza nem
éri el a 7 métert.
Csónakot az vezethet, aki a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében a 17.
életévét – betöltötte, tud úszni, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
ismeri a vízterületet és a szabályokat.
A menetben levő csónakban tartózkodóknak tilos állni.
Fürdés céljából a vízijárművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni.
A vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell – mentésre készenlétben –,
amíg az nincs teljes biztonságban.
Vízen lévő csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 16 évnél fiatalabb
személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles
mentőmellényt viselni. A csónakot indulás előtt vízteleníteni kell.
A kishajó az a hajó, amelynek hajótesten a kormány és az orrsudár nélkül mért
hossza a húsz métert nem éri el, motorteljesítménye pedig meghaladja a 7,5
kilowattot. A vízi sporteszköz pedig vízen való közlekedésre alkalmas,
rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, kedvtelési
rendeltetésű hajónak, csónaknak nem minősülő vízijármű. Kisgéphajó-vezetői
képesítéssel vezethető: kisgéphajó; a hajózási hatóság által kijelölt zárt pályán kívül
közlekedő motoros vízi sporteszköz; a kishajót, csónakot, vízi sporteszközt,
vízisíelőt, légijárművet vontató motorcsónak és motoros vízi sporteszköz.
A képesítés megszerzésének feltételei a betöltött tizennyolcadik életév, kötelező
tanfolyami részvétel, orvosi alkalmassági vizsgálat, sikeres hatósági elméleti és
gyakorlati vizsga.
Vízijárművet olyan személy vezethet és a vezetés olyan személynek engedhető át,
aki nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt,
szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, illetve más
hasonlóan ható szer.
Biztonságos közlekedést és jó utat kívánunk!
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Néhány jó tanács a szünidő balesetmentes eltöltéséhez

- az úttesten gyalogosan átkelni csak a forgalomirányító fényjelző készülék szabad
jelzésére lehet,
- soha ne lépjenek az úttestre közvetlenül autóbusz előtt vagy mögött, járművek, vagy
fa takarásából,
- a gyermek csak úgy vehet részt a közúti közlekedésben, ha biztonsággal kezeli
kerékpárját és ismeri a rá vonatkozó szabályokat,
- a kijelölt gyalogátkelőhelyen a kerékpárról le kell szállni és a kerékpárt tolva,
gyalogosként kell áthaladni,
- a kerékpár legyen felszerelve a jogszabályban meghatározott tartozékokkal (lámpa,
csengő, fék),
- láthatósági mellény viselése lakott területen kívül és rossz látási viszonyok között
kötelező!
- kötelező használni a kerékpárutat, kerékpársávot, ha ilyen nincs, akkor a leállósávot
(természetesen autópálya és autóút kivételével). Ha ezek nem állnak rendelkezésre,
akkor az általános jobbra tartás értelmében folyamatosan az úttest jobb szélén kell
haladni!
- tilos a kerékpárral állatot vezetni,
- a kerékpározáskor legyenek mindig kiszámíthatók, bekanyarodáskor, sávváltáskor
kezüket kitéve jelezzék irányváltoztatási szándékukat!

Kerékpározás közben nem szabad mobiltelefont használni, sem
nyomkodni, sem telefonálni, ezt a KRESZ tiltja!

