1. Ne verjük nagy dobra, ha elutazunk!
2. Tartsunk rendet a portánkon, hogy ne tűnjön az
ingatlan lakatlannak!
3. Az udvaron széthagyott holmik bevonzhatják a
betörőt!
4. Helyezzünk el mozgásérzékelőket a kertben!
5. Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre
bekötött riasztórendszert!
6. Lássuk el mechanikai védelemmel és mindig
zárjuk a nyílászárókat!
7. Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, teraszokra, ahonnan bárki bemászhat!
8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt, akkor
sem, ha a strandra megyünk!
9. Használjunk időzített kapcsolós fényforrást,
hogy úgy tűnjön, otthon vagyunk!
10. Kérjük a szomszédok segítségét (postaládaürítés, szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)!
+1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsük a 112-es segélyhívón a
rendőrséget!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a
strandok, uszodák környéke. A hatalmas
tömegben senkinek sem tűnik fel, ha valaki
felemel egy táskát a földről és a kijárat felé
indul vele. A strandok szarkái nem nézik,
hogy mit visznek, lehet az strandpapucs,
úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként
komolyabb dolgok is, mint például mobiltelefon, videokamera, autó- és lakáskulcs,
vagy éppen pénztárca.
A strandi lopások a tényleges kár mellett
nem kis bosszúságot is okoznak a meglo-

pottaknak. Ezek a bosszantó esetek könynyedén elkerülhetőek lennének egy kis
odafigyeléssel.
A legjobb védekezés a megelőzés. Ha
strandra megyünk, használjuk az értékmegőrzőt, a csomagokra, táskákra felváltva vigyázzunk, a parkoló autókban pedig ne
hagyjunk látható helyen táskát, értéket,
azokat inkább a csomagtartóban helyezzük
el. A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat
pedig egyszerűen hagyjuk otthon.
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Nem mind arany, ami fénylik!
Nem mind arany, ami fénylik, tartja a mondás. S
ugyancsak nem mind valódi papírpénz, ami annak látszik.
A forint bankjegyeken több a hamisítást megnehezítő biztonsági elem is található, azonban hamisításuk teljesen így sem zárható ki, néhány
hamisítvány bekerül a készpénzforgalomba. A
hamis pénz a forgalomban levő bankjegyeknek
ugyan csak kis részét teszi ki, de azért nem árt az
óvatosság.

Az esetek többségében viszont a hamisgyanús
bankjeggyel fizető maga is vétlen – korábban a
gyanús bankjeggyel megtévesztett – személy.
Ilyen esetben a hamis bankjegy lefoglalásán túl
semmilyen szankciótól nem kell tartania.
A bankjegyek átvételekor legyen mindig figyelmes, ne mulassza el soha az adott körülmények
közepette reális mértékű ellenőrzést, mert a hamis bankjegy értéktelen, utólagos felfedezése
már anyagi kárt jelent.
Csak akkor adja át a visszajáró összeget, ha az
átvett pénzt már ellenőrizte és megfelelőnek találta!
Mindeközben ne akarjon hős lenni, végig ügyeljen saját biztonságára! Ne kezdjen el vitatkozni a
másik féllel!
Jegyezze meg a másik személy kinézetét, ruházatát! Ha az illető gépjárművel távozik, jegyezze
fel a rendszámot!
Az MNB szakértői általi vizsgálat során valódinak minősített hamisgyanús pénz ellenértékét az
MNB a beküldő számára megtéríti. A szakértői
vizsgálat során hamisnak minősített pénzt az
MNB őrzi, vissza nem szolgáltatja és tekintve,
hogy a hamis pénz értéket nem képvisel, ellenértéket sem térít.

A hamis bankjegy és érme fizetésül nem fogadható el. Az olyan bankjegyet és érmét, amelynek
valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség is felmerül, szakértői vizsgálatra valamely
hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak kell átadni, illetve értesíteni kell a
rendőrséget.
Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a
hamis pénz forgalomba hozatala bűncselekménynek minősül. De az is bűncselekményt követ el, és így büntethetővé válik, aki jóhiszeműen
jut hozzá ugyan a hamis pénzhez, azonban amikor utólag észleli annak hamis voltát, annak tudatában, tehát szándékosan forgalomba hozza
azt.

Egyéb információk az alábbi elérhetőségeken
kérhetők:
MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság
Készpénzszakértői és Fejlesztési Főosztály
Telefon: 06-1-421-3399
Fax: 06-1-421-3398
Email: bankjegy@mnb.hu
Forrás: www.mnb.hu
A mellékelt pdf fájlban megtekintheti, hogyan
ellenőrizhető a bankjegyek valódisága.
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• A sétáló pár ruhája, a felső értékjelzés valamint a sorozatszámok UV-A fényben zöld színűek,
• Az alsó értékjelzés és a sétáló pár egyes elemei narancs színűek,
• A hologram egyes elemei zöld színben fluoreszkálnak.
• A portrétól balra, függőlegesen a 20 000 értékjelzés látható zöld színben,
melyet narancs színű díszítő motívum vesz körül.

• A sétáló pár ruhája és a felső értékjelzés UV-C fényben piros színű,
• Az alsó értékjelzés és a sétáló pár egyes elemei UV-C fényben barna színűek.
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SZÍNVÁLTÓ
A bankjegy előoldalának közepén található
motívum mozgatás hatására aranyról zöld színűre
változik.

A bankjegy előoldalának jobb felső,
hátoldalának bal felső sarkában
nyomtatott ábratöredékek fény felé
tartva, H betűvé egészítik ki egymást.

A bankjegy előoldalán a vízjel
mező mellett jobbra található a
tagolt formájú, hologram hatású
fémcsík. Felületén az ismétlődő
elemekben Magyarország címere,
az MNB felirat és függőlegesen,
a nagyméretű 20 000 értékjelzés
található.

(mindkét oldalon ellenőrizhető)

A bankjegyet fény felé tartva, bal oldalon Deák Ferenc portréjának
tükörképével egyező árnyalatos vízjel látható, melynek része a papír
alapszínénél világosabb tónusú, függőleges „20 000” értékjelzés.
(mindkét oldalról ellenőrizhető)

