
 
 

 
 

 
 

 

Téli veszélyek 
 

Bár az idei tél egyelőre enyhe arcát mutatta, 
azért nem árt felkészülni az évszaknak megfele-
lő nagyobb lehűlésre, intenzív havazásra sem! 
 

 
 

Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont 
alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégré-
teg kialakulására, emiatt körültekintően és fo-
kozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalo-
gosan, mind gépjárművel! Tartós és intenzív 
ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak 
le és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég 
súlya alatt. 
 

Célszerű még idejében felkészülni a havazásra 
 

 Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni 
a híradásokat és az időjárás előrejelzést. 

 Célszerű előkészíteni hólapátot, homokot, 
elemes rádiót és zseblámpát, tartalék eleme-
ket. 

 Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel 
legyenek töltve, indokolt lehet tartalék ak-
kumulátor beszerzése is. 

 Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvíz-
ből), nem romlandó élelmiszerekből, gyógy-
szerekből néhány napra elegendő tartalékot 
képezzünk. 

 Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, 
vagy tűzhelyet készenlétbe állítani és fel-
halmozni tartalékokat tüzelőanyagból. 

 Legyen elérhető helyen elegendő mennyisé-
gű meleg ruházat, amely lehetővé teszi a 
többrétegű öltözködést! 

 Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, 
nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek és 
a víz elárassza a házat! 

 

Otthonunk biztonsága érdekében 
 

 Hagyományos tüzelőberendezés (pl.: kandalló) 
használata esetén különös figyelemmel kell len-
ni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. 

 Azokat a PB-gázzal üze-
melő fűtőkészülékeket, 
amelyek nincsenek a ké-
ménybe kötve, vagy az 
égéstermék szabadba tör-
ténő kivezetése más mó-
don nem megoldott, soha ne üzemeltesse folya-
matosan zárt térben! A helyiség nagyságától és 
a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél 
óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező 
esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést 
okozhatnak. 

 A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén 
ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját! 

 Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötsze-
rek, ha csecsemő van a családban, számára táp-
szerek! 

 

Hosszabb téli utazás esetén 
 

 Szélsőséges időjárási körülmények között nem 
biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb 
távolságra kell eljutni! 

 Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig 
kísérővel tegye és csak abban az esetben, ha 
meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal 
eléri és a visszautazás feltételei biztosítottak! 

 Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan meg-
tennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehető-
leg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg ká-
vét vagy teát! 

 Autóval csak akkor induljon el, ha feltétlenül 
szükséges, ha járműve megfelelő műszaki álla-
potban van és rendelkezik a biztonságos téli 
üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumi-
abroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elaka-
dás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.)! Ebben 
az esetben sem tanácsos egyedül elindulni. 



 
 

 
 

 
 

 

 

- 2 - 

 Indulás előtt autójában helyezzen el meleg 
takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, 
legalább egy napi étkezésre elegendő élelmi-
szert! 

 Legyen felkészülve, hogy autója bármikor 
elakadhat és esetleg csak napok múlva fog-
ják kiszabadítani! Öltözetét úgy állítsa ösz-
sze, hogy szükség esetén gyalog is képes le-
gyen folytatni útját! 

 

 
 

 Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) 
kénytelen álló autójában tartózkodni, a mo-
tor járatásával fűtheti az utasteret, de ne fe-
lejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként 
szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyan-
is kipufogógázok szivároghatnak, amelyek 
súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet 
okozhatnak! 

 

 
 

 Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni 
védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása 
után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, 
fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csök-
kenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, 
amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet. 

 
 

 
 
 
 

Kihűlésveszély 
 

A téli hideg idő beálltával veszélyben vannak a haj-
léktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk 
oda rájuk! 
A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 
Celsius fok alatti 
hőmérséklet kemény 
próba elé állítja az 
utcán élőket és a 
tüzelő nélkül, laká-
sukban egyedül élő 
idős embereket. 
Védelmük érdeké-
ben a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társ-
szervekkel - mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, 
a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és 
polgármesterek - közösen felhasznál minden ren-
delkezésére álló eszközt és együttműködik a köz-
szolgáltatást végző szervekkel és a civil szerveze-
tekkel. 
 
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl 
az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet 
abban, hogy a további halálesetek megelőzhetőek 
legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével 
az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetük-
ben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magá-
nyos idős emberekre és az utcára szorult hajlékta-
lanokra is! 
  
Amennyiben tud olyan emberről, akit akármilyen 
okból kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen beje-
lentést az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó 
számon, vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzatnak!  
Egyben kérjük, hogy senki ne szégyellje, ha bajban 
van! Kérjen segítséget az önkormányzattól, illetve 
a különböző szociális és segélyszervezetektől, le-
gyen szó tüzelőről, élelmiszerről vagy bármi más-
ról! 

 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Az év végi ünnepek köze-
ledtével a személy- és gép-
járműforgalom növekszik a 
főbb közlekedési útvonala-
kon, valamint a bevásárló- 
és üzletközpontok környé-
kén. A karácsonyi bevásár-
lások idején már fáradtab-
bak, figyelmetlenebbek 
lehetünk, kedvezve ezzel a 
tolvajoknak. 

 A fentiekre tekintettel a 
rendőrség 2014. november 

25-étől 2015. január 1-jén 24.00 óráig terjedő idő-
szakban – az állampolgárok biztonságérzetének 
javítása érdekében – kiemelt figyelmet fordít a 
különböző bevásárló- és üzletközpontok, alkalmi 
kirakodóvásárok helyszínére, piacokra, üzem-
anyag-töltő állomásokra, pályaudvarokra, pénzin-
tézetekre, valamint olyan nagy tömegeket vonzó 
helyszínekre, ahol nagyobb eséllyel lehetünk va-
gyon elleni jogsértés áldozatai. 

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít továbbá az 
autópályákon, illetve autóutakon elkövetett „trük-
kös lopásokra”, illetve a rendőri jelleg színlelésével 
elkövetett egyéb bűncselekményekre, továbbá 
azokra a területekre, amelyek potenciális veszély-
forrásai lehetnek a különböző karácsonyi bevásárló 
forgalommal összefüggő jogsértések (például zseb-
lopások, lopások, gépjárműfeltörések, fenyőfalopá-
sok) bekövetkezésének. Ezen túlmenően fontos 
feladata a rendőrségnek az ittas járművezetők ki-
szűrése, valamint a közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszközök, pirotechnikai termékeket for-
galmazók, birtoklók ellenőrzése. 

Az ünnepeket megelőző, illetve az azt követő idő-
szakban is a rendőrség együttműködik a különböző 
társadalmi és civil szervezetekkel különösen a stra-
tégiai partnernek számító polgárőr szervezetekkel, 
továbbá a közterület-felügyelet, illetve a társ-
rendvédelmi szervek dolgozóival. 

A polgárőrök bronz-, ezüst-, és aranyvasárnap a 
bevásárló központok, piacok, vásárok, vásárcsar-
nokok körzetében emelt létszámban látnak el járőr-

szolgálatot, szükség esetén jelzőőri tevékenységgel 
segítik a közlekedést. Az áldozattá válás megelőzé-
se érdekében kiemelt figyelmet fordítanak az idős, 
főleg egyedül élő emberek védelmére, melynek 
keretében a bűnmegelőzési tanácsadáson túl napi 
életvitelükben is segítséget nyújtanak. A polgár-
őrök szolgálatukat mindig formaruhában látják el, 
és polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek. 

 

A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken, az 
utcán, tömegközlekedési 
eszközökön, piacokon 
vagy bevásárlóközpont-
okban követik el. Éppen 
ezért pénzüket, bankkár-
tyájukat, egyéb más ér-
tékeiket már akkor te-
gyék biztonságos, nem 
észrevehető, vagy köny-
nyen hozzáférhető hely-
re, amikor elindulnak 
otthonról. Lehetőség 
szerint a kabátjuk belső 
zsebében tárolják a 
pénztárcájukat, az iratai-

kat, s ha lehet a telefonjukat is. A PIN kódjukat ne 
tartsák a bankkártyájuk mellett, hanem igyekezze-
nek azt megjegyezni. 

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A 
pénz- és irattárcákat, ne a táskák, kosarak tetején 
tartsák, azok tárolására a nadrág hátsó zsebei sem 
nyújtanak kellő biztonságot. Megfelelő védelmet 
csak a belső zsebek kínálnak. Irataikat a lakáskul-
csaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárol-
ják! Télen a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé 
lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe. 

Ha mégis megtörtént a lopás, és ezt észlelték, ne 
szálljanak szembe a tolvajjal! Hívjanak segítséget, 
értesítsék a rendőrséget! 

Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is 
elvitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a 
bankkártyájuk tűnt el, azt azonnal tiltassák le! 
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Zsúfolt helyeken táskájukat 
tartsák bezárva, lehetőség 
szerint használjanak a cipzá-
ron kívül csattal is zárható 
táskát, amely nehezíti a hoz-
záférést. A kezükkel, karjuk-
kal öleljék át táskájukat! 
Semmiképpen ne tegyék 
könnyelműen a hátukra, olda-
lukra! Lehetőség szerint uta-

zás, vagy várakozás során kerüljék a tömeget! 

Értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, hogy 
tömegközlekedési eszközön például a tárcájukból 
pénzt vesznek ki, vagy épp a nagy értékű mobilte-
lefonjukat, tabletjüket látványosan használják, mert 
miután azt elteszik, megmutatják annak pontos 
helyét az Önöket figyelő bűnözőknek! 

Ha tömegközlekedési eszközön, vagy bevásárlás-
nál szokatlan, oda nem illő esemény történik – 
például néhány ember heves szóváltásba bocsátko-
zik, vagy valaki elájul – az esetlegesen szükséges 
segítség mellett tanácsos az értékeire még inkább 
odafigyelni! Nagyon sok tolvaj használja ki az 
emberek figyelmetlenségét, jó szándékát, segítő-
készségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből 
adódó zűrzavart. 

Ha felmerül a gyanú, hogy a bevásárlóközpontban, 
vagy tömegközlekedési eszközön zsebtolvajok 
tevékenykednek, jelezzék ott lévő biztonsági szol-
gálat tagjainak, illetőleg a jármű vezetőjének, és 
kérdezzék meg, hogy nem utazik-e rendőr a jármű-
vön. Amennyiben szükséges hívják a rendőrséget! 

Utazásaik alkalmával fokozottan vigyázzanak, 
ugyanis a pályaudvarokon és a vonatokon jellem-
zőek a csomaglopások. Bőröndjeiket ne bízzák 
ismeretlenekre, használják inkább a csomagmegőr-
zőket! Tömegközlekedési eszközökre való le- és 
felszálláskor ügyeljenek a táskáikra, ne bízzák 
azokat idegen emberekre! Lopás esetén értesítsék a 
vonatvezetőt vagy jegykezelőt és a rendőrséget! 

 

A vásárlás közben a pénztárcájukat és a kézi táská-
jukat ne helyezzék a bevásárlókosarakba és figyel-
jenek oda mobiltelefonjukra, tabletjükre is, azt 
soha ne külső, látható helyen hordják! 

Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cik-
kek nem csak az ajándékok listáján, gyakran az 
ajándékot vásárlónál is előfordulnak. A nyakban 
viselt értékekre (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) 
szintén felfigyelnek a tolvajok, ezért célszerű eze-
ket diszkréten, a ruha alatt viselni. 

Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is 
ügyeljenek értékeire, és a már megvásárolt ajándé-
kokat soha ne hagyják felügyelet nélkül! 

  

A parkolás után és 
két vásárlás között is 
ellenőrizzék, hogy 
nem maradt-e a 
gépkocsi utasteré-
ben, látható helyen 
értékes vagyontárgy, 
műszaki cikk, ko-
rábban megvásárolt 

ajándék. A parkolóban mielőtt magára hagynák a 
gépkocsit, ne pakoljanak a csomagtartójába, mivel 
ezt a tolvajok kifigyelhetik. Érdemes már elindulás 
előtt a csomagtartóba rakni azokat a dolgokat, 
amelyekre a következő megállónknál már nem lesz 
szükségünk. 

A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat, 
akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban 
nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a tettes és az 
ablakbetöréssel történő ellopásához elegendő lehet 
pár másodperc. 

A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt 
zárják le amikor kiszálltak a kocsijából még akkor 
is, ha csak rövid időre is távoznak. Az indító kul-
csot mindig tartsák maguknál, olyan biztonságos 
helyen, hogy azt ne tudják jogtalanul megszerezni. 

Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak kije-
lölt parkolóban és olyan helyen, mely közel esik a 
célba vett üzlet bejáratához, esetleg térfigyelő ka-
mera közelében, az esti órákban pedig ott, ahol 
világítás van, a parkolóhely belátható és forgalmas. 

A vásárlást követően, ha már bepakoltak a kocsi-
jukba, ne menjenek vissza az üzletbe, mert ezt a 
potenciális tettes kifigyelheti és feltörheti járművü-
ket. 

Alkalmazzanak minősített mechanikai és elektro-
nikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, esz-
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közöket gépkocsijukon, melyek beszerelését érde-
mes szakműhelyben elvégeztetni. 

Amennyiben észlelték, hogy feltörték kocsijukat, 
ne nyúljanak semmihez, hiszen a gépkocsit és an-
nak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja. 

 

Az internet fejlődésével 
egyre több szolgáltatást 
lehet igénybe venni a vi-
lághálón, ilyen például az 
online vásárlás is.  A sza-
bályosan működő 
webáruházak rendelkeznek 

adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályza-
tuk kitér a személyes adatok védelmére és megha-
tározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (például 
fizetési és szállítási kondíciók). 

Bankkártyával történő fizetés estén lehetőség sze-
rint olyan webáruházban vásároljanak, amelynél a 
fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, 
így a bankkártyájuk adatai biztonságos kapcsolaton 
keresztül jutnak el a bank központjába, azokat a 
webáruház üzemeltetője nem ismeri meg. 

Óvakodjanak az olyan weboldalaktól, melyeknek 
nevében elírás, vagy hiba található, valamint ahol 
nem, vagy hiányosan adják meg az üzemeltető cég 
adatait. Ezeket az oldalakat tekintsék megbízhatat-
lannak. Legyenek óvatosak a személyes adataik 
megadásánál is, különösen, a bankkártyájukra vo-
natkozó adatok esetében (ezeket csak a fizetést 
bonyolító bank oldalán adják meg). 

Az internetes csalások elkerülése érdekében két-
kedve kezeljék az olyan internetes eladókat, akik 
szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést je-
gyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően 
alacsony áron kínálják a termékeiket, esetleg nem 
valódi címmel, telephellyel vagy telefonszámmal 
regisztráltak. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az év végi ünnepek 
időszakában jelentős személy- és gépjárműforga-
lom növekedésre kell számítani a főközlekedési 
útvonalakon, autópályákon, autóutakon, valamint a 
különböző bevásárló- és üzletközpontok, alkalmi 
kirakodóvásárok helyszínén és azok környékén. 

A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás idősza-
kában jóval zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a 
forgalmi torlódások, de nem minden közlekedő 
igazodik az ilyenkor szokásos helyzetekhez, és 
veszi tudomásul a lassúbb haladás tényét. 

A közrend, közbiztonság, valamint a közlekedés 
rendjének fenntartása érdekében szükség esetén 
forgalomirányítással, forgalomsegítéssel, valamint 
tájékoztatással segíti a rendőrség az állampolgárok 
biztonságos közlekedését. 

Az ünnepek idejére jellemző forgalmi torlódások 
miatt a rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri 
a Magyarországon átutazó külföldi vendégmun-
kások utasforgalmának növekedését, az egy- és 
kétszámjegyű főútvonalak, autóutak, autópályák, 
valamint a határátkelőhelyek forgalmának alakulá-
sát, az esetlegesen bekövetkező közlekedési bal-
esetek esetén a lehető legrövidebb időn belül bizto-
sítja a forgalmon zavartalan áramlását. 

Legyenek türelmesek, óvatosak, körültekintőek, 
vigyázzanak a többi közlekedőre – különösen a 
gyalogosokra, akik a legvédtelenebbek a közuta-
kon – hiszen mindenki az otthonában, saját szeret-
tei körében szeretné tölteni az ünnepeket! 
 
Forrás: www.police.hu  
 

 
 
Áldott, békés, bűn- és balesetmentes Karácsonyt 
kívánunk mindenkinek! 

 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

A 2011-ben hatályba lépett jogszabályválto-

zások következtében kibővült a szabadon 

birtokolható polgári célú pirotechnikai ter-

mékek köre.  

 

 
 

Az 1. osztályba tartozó játékos pirotechnikai 

termékeket (torta tűzijátékok) 14 év feletti 

személy 1 kg nettó tömegig (hatóanyag-

tartalomig), a 2. osztályba sorolt kis tűzijáté-

kokat 16 év életkor felett 1 kg nettó tömegig 

(hatóanyag-tartalomig) birtokolhat. A 3. osz-

tályba tartozó közepes tűzijáték eszközöket 

18 év feletti személy, legfeljebb 3 kg ható-

anyag-tartalomig birtokolhat engedély nél-

kül december 28-tól január 5-ig. Utóbbi ter-

mékek csak december 28-31. között vásárol-

hatók meg és december 31-én 18 órától janu-

ár 1-jén 6 óráig használhatók fel.  

A 14. életévét be nem töltött személy 1. piro-

technikai osztályba sorolt terméket, valamint 

a 16. életévét be nem töltött személy 2. piro-

technikai osztályba sorolt terméket csak 

nagykorú személy felügyelete mellett hasz-

nálhat fel. 

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechni-

kai osztályba tartozó tűzijáték terméket ja-

nuár 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak 

visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmente-

sen és költség felszámítása nélkül vissza-

venni. 

A T1, P1 osztályba tartozó színházi és egyéb 

(pl.: vakond elleni füstölő) termékeket csak 

nagykorú személy birtokolhatja, az egyszeri 

felhasználáshoz szükséges mennyiség erejé-

ig. 

A gyakorlatban a fenti osztályokba sorolt 

pirotechnikai termékeket a csomagolásukon 

található, magyar nyelvű címkéről lehet fel-

ismerni. 

A szabadon birtokolható termékeket más 

tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, to-

vábbá tetőtérben, alagsorban, pincében tilos 

tárolni. A pirotechnikai termékeket elzárva 

kell tartani, ha ez nem oldható meg, akkor 

nem hagyhatók felügyelet nélkül. 

Az elmúlt években szigorodtak az év végi 

forgalmazást meghatározó szabályok, – füg-

getlenül a hatóanyag tartalomtól és a kaliber-

től – tűzijáték bombákat nem szabad árusí-

tani, valamint az engedély nélküli felhaszná-

lásukat is bünteti a törvény. 

Petárda birtoklása, felhasználása magánsze-

mély részére továbbra sem engedélyezett! 
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