
A  megelőzés érdekében csak a használatban lévő gépeket,  eszközö-

ket hagyja - megfelelő védelem mellett - a területen. Ezen eszközök 

gyári számát, azonosítóját minden esetben írja fel, sőt érdemes ezeket 

fényképekkel is dokumentálni (vagyonleltár)! 
 

Fordítson gondot az állatállomány védelmére, az ólak és istállók zárá-

sára is!      
  

Az ingatlanba való bejutás megakadályozása érdekében a nyílászárókat     

lássa el megfelelő zárszerkezettel, biztonsági ráccsal! 
 

A mozgásérzékelős lámpák, riasztóberendezések felszerelése  bizton-

ságosabbá teszi a portát. 
 

A lakókörnyezetében  feltűnő idegeneket kísérje figyelemmel, az isme-

retlen autók rendszámát jegyezze fel! Érdemes megfontolni területőrző kutya tartását is. 

Ne adjon esélyt a bűnözőknek! 

2023. február I. évfolyam, 1. szám 
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  Tisztelt Olvasó! 

Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 

@ 
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu 

barka@csongrad.police.hu 

askszeged@im.gov.hu 

Ön a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kék Kalen-

dárium elnevezésű személy- és vagyonvédelmi hírlevelét olvassa. A 

negyedévente megjelenő tájékoztató kiadvány elsősorban  a külterü-

leten élők, illetve a szépkorúak számára tartalmaz hasznos bűn- és 

baleset-megelőzési információkat. 

Célunk, hogy a települések biztonságának fokozása érdekében  fel-

hívjuk a lakosság figyelmét a bűncselekmények megelőzésének, az 

áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire, kapcsolódva az idény-

jellegű mezőgazdasági tevékenységekhez, az év jeles napjaihoz, az 

egyes ünnepkörökhöz.  

Fogadja szeretettel  kalendáriumunk első számát! 

dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

c. egyetemi tanár 

 rendőrfőkapitány 

Tavaszi bűnmegelőzési tanácsok 

A mezőgazdasági idénymunkák kezdetekor az ideiglenesen lakott ingatlanokban, mezőgazdasági 

területeken előfordulhatnak alkalmi, valamint betöréses lopások.  
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 Szépkorúak védelmében 

A 112 segélyhívó szám Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes, illetve mo-

biltelefonról a nap 24 órájában.  A beérkező segélyhívásokat a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfo-

gadó Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik.  
 

Vészhelyzet - például tűzeset, rosszullét, baleset, bűncselekmény gyanúja illetve észlelése - esetén 

ezen a számon keresztül kérhető segítség a készenléti szervektől (Rendőrség,  Mentőszolgálat, 

Katasztrófavédelem/Tűzoltóság). 
 

A hívásfogadó bejelentkezése és a bemutatkozás (név, telefonszám megadása) után a következő-

ket kell röviden, lényegre törően elmondani: 
 

                 

                      Mi történt?             Hol történt?           Kivel történt? 

 
 

                                 Mikor történt?       Hogyan történt?   
                                                      

Ha nincs szükség azonnali beavatkozásra, az eseményről személyesen vagy írásban is tehet bejelentést. 

Mi a 112-es segélyhívó szám? 

...ha egyedül él, a postaládára, bejárati ajtóra elég a vezetékne-

vet kiírni. 

Idegen személyt ne engedjen be otthonába!  

Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor rövid időre se hagyja egye-

dül! 
 

 

A különböző szolgáltatók munkatársai fényképes igazolvánnyal 

rendelkeznek, és általában céges logóval ellátott gépjárművel 

közlekednek.  

Ellenőrzésképpen telefonon is felhívhatja az adott szolgáltatót. 
 

 

A csalók gyakran valamilyen csábítónak tűnő ajánlattal, esetleg segítségkéréssel keresik fel áldo-
zataikat.  
 

Telefonon senkinek ne adjon meg személyes vagy bankkártya adatokat, jelszavakat! Ne töltsön 

le applikációt, ne végezzen banki utalást a hívó fél kérésére akkor sem, ha az banki ügyintéző-

ként mutatkozik be! 
 

 Az „unokázós csalások” esetében az elkövetők telefonon hívják fel az idős embereket, és gyer-

mekükként/unokájukként bemutatkozva, vagy hozzátartozók balesetére, tartozására stb.  hivat-

kozva kérnek tőlük anyagi segítséget. Ha nem biztos a hívó fél személyében, tegyen fel ellenőrző 

kérdéseket, illetve tegye le a telefont, és hívja fel az érintett rokont!  
 

Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 
 

Az életkörülményeik, jóhiszeműségükből adódó kiszolgáltatottságuk miatt a szépkorúak áldo-

zattá válás szempontjából  a veszélyeztetett korosztályok közé tartoznak. Az egészséges bizal-

matlanság sok kellemetlenségtől  megóvhat bennünket! Jó, ha tudja... 



Bűncselekmények Áldozatainak Napja 

 

 

 

 

 
 

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, 

ez a nap azóta is számos országban - 1993 óta Magyarországon is - az áldozatok napja.  
 

A bűnmegelőzési tevékenység fontos területe az áldozattá válás megelőzése, az áldozatok vé-

delme és segítése. Ebben a rendőrség mellett központi szerepet vállalnak az áldozatsegítő szol-

gálatok és az áldozatsegítő központok.                

 

Lehetek én is! 

Lehetsz Te is...      

ÁLDOZAT 
 

06-80-225-225 

Kérj segítséget! 

Van segítség! 
 

 

Szegedi ÁSK 

Sólyom u.2. 

62/795-141  
 

Oldal  3 I. évfolyam, 1. szám 

Ki számít áldozatnak?     

Minden olyan természetes személy, aki bűncselekmény vagy tulajdon elleni 

szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi 

vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett 

el (pl. sértett, tanú, hozzátartozó).                                                                                                                         

Az áldozatsegítés rendszere 

Az áldozatsegítés rendszere a bűncselekmény, tulajdon elleni szabálysértés 

következtében elszenvedett hátrányokon, megrázkódtatásokon próbál enyhí-

teni. Ebben fontos szerepet vállalnak az állami áldozatsegítés elemei - a Kor-

mányhivatalok Áldozatsegítő Szolgálatai, az Áldozatsegítő Központok (ÁSK), 

az ingyenes Országos Áldozatsegítő Vonal -, és a különböző civil szerve-

zetek (pl. Fehér Gyűrű  Közhasznú Egyesület). 

 

Csongrád-Csanád vármegyében 2020 óta az ÁSK munkatársai ingyenes szol-

gáltatásokkal várják a bűncselekmények áldozatait. A rendőrség a feljelentés 

megtételét követően - az áldozat hozzájárulása esetén - megadja az elérhető-

ségeket az Áldozatsegítő Központnak, melynek munkatársai felveszik a kap-

csolatot az áldozattal, és tájékoztatják a segítségnyújtás lehetőségeiről.  Az 

áldozatok és hozzátartozóik közvetlenül is megkereshetik az ÁSK munkatár-

sait.  

   Áldozatvédelem - áldozatsegítés 

 jogi segítségnyújtás 

 pénzügyi segély  

 állami kárenyhítés  

 felvilágosítás jogokról, lehetőségekről  

 érzelmi támogatás  

 segítség érdekek érvényesítéséhez 

Milyen segítségre lehetnek jogosultak szükség esetén? 

A rendőrségen az ügyfeleket (sértetteket, áldozatokat) az ún. áldozatvédelmi refe-

rensek is segítik, akiket kérdésekkel telefonon vagy e-mailben is meg lehet keresni.  

 

Február 22. az Áldozatok napja 



       Lépésről lépésre - közösen a biztonságért!     REJTVÉNY rovat   

 

 

1. Mi a 112? 

2. kijelölt gyalogátkelőhely 

3. eltulajdonítás 

4. a rendőr viseli (5 számjegyű) 

5. az egyik készenléti szerv (nem hivatalos megnevezés) 

6. pl. a heroin 

7. apa és anya 

8. diák 

9. a másik készenléti szerv 

10. oktatási intézmény 

11. fizetőeszköz 

12. jelzőberendezés/”rémisztő” 

13. káros programkód 

14. közösségi/tömeg….(forgalom) 

15. a harmadik készenléti szerv 

16. a tűz következménye 

17. világháló 

18. biztonsági eszköz/filmfelvevő 

A kiadványt szerkesztette:  

Csongrád-Csanád Vármegyei  

Rendőr-főkapitányság  

Bűnmegelőzési Osztály 

Elérhetőségek: 

6722 Szeged 

Kossuth L. sgt. 22-24. 

Tel: 62/562-400 

barka@csongrad.police.hu 

Képek forrása: www.police.hu 

Rajzok: Németh György 

Szerzők: a BMO munkatársai 

Szakmai támogató: Csongrád-Csanád 

Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács 

rendfokozati  

jelzés karjelvény 

szolgálati 

azonosító 

jelvény 

névkitűző 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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