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Csalókás termékértékesítés 

Vigyázzon! Zsebesek garázdálkodhatnak! 

Külföldi munkavállalás 

Építészeti bűnmegelőzés dióhéjban



 
A termékbemutatók, valamint az állapotfelmérések során az eladók nagyon

meggyőzőek tudnak lenni. Céljuk rávenni a vevőket, hogy döntésüket
gyorsan és ott helyben, nyomás alatt, kellő átgondolás nélkül hozzák meg.

Ezért fontos, hogy a vásárlás elhatározása előtt: 
tájékozódjanak, gondolják azt át! 

Nem kötelező ott helyben döntést hozni, és semmilyen  
egyéb nyomással nem lehet ráhatást gyakorolni a vevőre! 

 
 Tájékozódjanak a termék áráról más árusítóhelyeken is, vagy az interneten! 
A házalással kínált termékek esetében alapvetően legyenek bizalmatlanok!  

A felkínált termékek az esetek többségében nem megfelelő 
minőségűek, használhatatlanok.  

A házalások, illetve a házalással elkövetett csalásokhoz egyéb
bűncselekmények is kapcsolódhatnak, például alkalmi lopások, trükkös

lopások, de a betöréses lopások előzetes terepszemléje is megvalósulhat. 
 

Elállhatnak utólag is a vásárlástól! 
 

A fogyasztónak joga van a termékbemutatós vásárlástól utólag, a termék
kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül elállni. Ez – egyes cégek
megtévesztő állításával szemben – akkor is megtehető, ha a vásárlás során

hitelfelvétel is történt. Az elállás egyúttal a vásárláshoz kapcsolódó
hitelszerződés felmondását is jelenti. 

Az elállást minden esetben igazolható módon, írásban tegye meg a  
terméket értékesítő cégnél. A vitás helyzetek elkerülése érdekében  
ajánlott ilyenkor a hitelt nyújtó pénzügyi intézményt is egyértelműen 

tájékoztatni elállási szándékunkról.  
 

Csalókás termékértékesítés

S T O P 

G O N D O L J A   ÁT 
A VÁSÁRLÁST! 

NE DÖNTSÖN AZONNAL! 



Vigyázzon, zsebesek garázdálkodhatnak!

A zsebtolvajok nyáron sem lustálkodnak és bárhol, bármikor lecsaphatnak. 
A zsúfoltság ideális körülményeket teremt a zsebtolvajok számára. Sok

esetben az áldozatok azt sem tudják, hol tulajdonították el értékeiket, csak
akkor veszik észre, hogy zsebtolvajlás érte őket, amikor leszállnak a

buszról, vagy hazaérnek a bevásárlásból. 
A zsebtolvajok trükkjeinek száma végtelen. A zsebtolvajok közkedvelt

helyei: bevásárlóközpontok, tömegközlekedési eszközök, vásárok, piacok,
turistalátványosságok. 

 

Ne adjon esélyt a zsebtolvajoknak! 
 
 Éppen ezért azt javasoljuk: 

- Külső zsebébe iratot, pénztárcát, pénzt, mobiltelefont ne tegyen! 
- Figyeljen értékeire, táskája mindig legyen szeme előtt!  
- Nagyobb tömegben táskája zsebe mindig a teste felé  

legyen fordítva! 
- Hátizsákja külső zsebeibe, ne tegyen pénzt, egyéb  

vagyontárgyakat, vagy iratot!  
- A táskákat a tömegközlekedési eszközökön vegye maga elé,  

a vagyontárgyak meglétét folyamatosan ellenőrizze! 
- A vendéglátó egységekben, ne hagyja őrizetlenül kabátját, zakóját,

táskáját (gyakran a kávézó, vagy az étterem székére lerakott táskából,
kabátból veszik el az értékeket)! 

- Csak a szükséges készpénz és irat legyen Önnél, lehetőleg ne a
bankkártya mellett helyezze el a PIN kódot! 

 

Amennyiben mégis zsebtolvajok áldozatává válik, akkor
tegyen feljelentést a bűncselekmény helye szerint 

illetékes rendőrkapitányságon, vagy hívja  
a 107, illetve a 112-es telefonszámot!  

Az ellopott bankkártyát, telefont azonnal tiltassa le!



Mire figyeljen külföldi munkavállalásnál?  

Külföldi állások hirdetéseivel a legkülönfélébb helyeken találkozhatnak –
tartsa szem előtt, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az többnyire
nem is az. Nem minden álláshirdetés irányul feltétlenül a foglalkoztatásra,
egyszerű átverésbe is belefuthatnak. Ha nyelvtudást és szakképzettséget
egyáltalán nem igénylő, jól jövedelmező állást ajánlanak, minden esetben

körültekintően járjon el, és soha ne higgyen a túl csábító ígéreteknek!
Igyekezzen ellenőrizni az állás hirdetőjét, ne hagyja magát megtéveszteni!

  Eredeti bizonyítványait, iratait soha ne adja ki a

kezéből, készíttessen róla fénymásolatot és csak

azt adja át a közvetítőnek! A munkavállaláshoz szükségesvégzettségét, képzettségétigazoló bizonyítványokat mégitthon fordíttassa le a fogadóország nyelvére! 

 Soha ne fizessen magánközvetítőnek
közvetítési, regisztrációs vagy egyéb

díjat! Magyarországon a magán-
munkaközvetítő a tevékenységéért az

álláskeresővel szemben díjat, költségetnem számolhat fel.
A külföldi munkavállaláshoz,

tartózkodáshoz megfelelő anyagi tartalék

is szükséges, amely az első fizetésig a

szállást, étkezést, utazást, egyéb

felmerülő költségeket fedezi. Ügyeljen

arra, hogy a hazaútra mindenképpen

maradjon elegendő pénze!

Amennyiben megfelelő állást

talált, mindenképpen

ragaszkodjon munkaszerződés

megkötéséhez!

a témával kapcsolatban bővebben tájékozódhat a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/munkaero/unios-

munkavallalas/eures oldalon 

Forrás: EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat



Építészeti bűnmegelőzés
dióhéjban 

 
A terek jellemzői és a bűnesetek közötti kapcsolat ma már egyértelmű.  

A sötét aluljárók és parkok, a gyengén megvilágított, nem átlátható 
terek vonzzák a bűnözőket. Az építészeti bűnmegelőzés az  

épített környezet tudatos tervezésére hívja fel a figyelmet, hiszen a  
jól megtervezett környezet csökkenti a bűnalkalmakat, javítja az  

életminőséget és a szubjektív biztonságérzetet. 
Olyan környezet kialakítása a cél, amely eltántorítja  

a bűnelkövetőt szándékától.

Egy betörő gondolatai 

Magas kerítés? 
Bejutok! Ráadásul nem  

zavarnak a kíváncsi  
járókelők! 

 

Bonyolult zár, acél ajtó? 
Nem bajlódok! Az idő kockázat! 

Kapu? 
Egy próbát megér! 

Lehet, hogy nyitva hagytad  
nekem! 

Riasztó? 
No ezt ne! 

Esetleg, ha nem  
lenne bekapcsolva! 

Mozgásérzékelő lámpák? 
Fényes meglepetés! 

Itt sem vagyok! 

A témával kapcsolatban bővebben a  
http://www.bunmegelozes.info/hu/node/66 és a   

http://lechnerkozpont.hu/cikk/biztonsag-varos-kozosseg 
oldalakon tájékozódhat! 

Forrás: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

Kamerák, és technika? 
Meglepetés, nyilvánosság! 
Nem használ az üzletnek!

Fák és sűrű bokrok? 
Takarásukban figyelhetek, 
és zavartalanul dolgozom!



Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:

Jászberényi Rendőrkapitányság 
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296 
 
Karcagi Rendőrkapitányság 
Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250 
 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657 
 
Mezőtúri Rendőrkapitányság 
Baranyiné Fodor Zsuzsa c. r. százados 06-70-332-2435 
 
Szolnoki Rendőrkapitányság 
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019 
 
Tiszafüredi Rendőrkapitányság 
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655


