A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

TANÉVKEZDÉS
Szeptemberben újra megnyitják kapuikat az oktatási intézmények, megkezdődik az új
tanév. Ennek kapcsán ismét kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek biztonsága, testi épségének megőrzése, melyhez az alábbi tanácsokkal szeretnénk hozzájárulni.
A gyermekek esetében különösen fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők, nagyszülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen
átvegyék, átismételjék a legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési tudnivalókat.
Közlekedés
 A szülők még tanévkezdés előtt beszéljék meg a gyermekekkel az alapvető közlekedési szabályokat, kerékpáros közlekedésnél közösen ellenőrizzék a kötelező (és a biztonsági szempontból ajánlott) felszerelések meglétét, állapotát!
 Tervezzék meg és járják be közösen az intézményhez vezető legbiztonságosabb gyalogos / kerékpáros / tömegközlekedési útvonalakat, és menet közben hívják fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
 A gépjárművezetők vezessenek a szokottnál is körültekintőbben, fokozottan figyelve az oktatási intézmények közelében!
Értékek védelme
 A tanulók lehetőleg csak az oktatáshoz legszükségesebb eszközöket vigyék magukkal az iskolába. Ne hagyják felügyelet nélkül személyes illetve értéktárgyaikat, mint pl.
táblagép, mobiltelefon, pénztárca, kulcs stb. Az iskolai öltözőben, nyitott szekrényben,
fogason se maradjon őrizetlenül semmi.
 Utcán, tömegközlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy hátizsák
külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen
(például a táska akár külön is zárható belső rekeszében) tartsák!
 Használjanak magas pontértékű (8 feletti) kerékpárzárat! A járművet valamilyen
erős és stabil tárgyhoz, oszlophoz érdemes rögzíteni.
Személyes és online biztonság
 Ismétlődően hívjuk fel a gyermekek figyelmét, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, ne fogadjanak el tőlük semmit!
 Az online biztonság érdekében a szülőknek fontos lehet megismerni a gyerekek
által látogatott weboldalakat. Ha szükséges, állítsanak be tartalomszűrőt.
 Fontos, hogy a diákok ismerjék a 112-es központi segélyhívó telefonszámot, amelyen keresztül a rendőrség, a mentők és a tűzoltók is elérhetők.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád-Csanád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu
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AZ ORFK RFI
ÜGYELETI FŐOSZTÁLY
112-ES HÍRLEVELE
2022. évi 2. szám

Páratlan lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot Máté, a 8 éves kisfiú, aki 2022 áprilisában felhívta
a 112-es egységes európai segélyhívó számot, amikor az édesanyja rosszul lett.
Nagyon nehéz egy ilyen helyzetben tárgyilagosan, összeszedetten beszélni, Máté mégis
higgadtan elmondta, hogy hívják, azt, hogy pontosan hol lakik, mi történt, milyen tünetei
vannak az anyukájának, és azt, hogy gyógyszert szed a szívbetegségére. A kisfiú nem ijedt meg,
pedig hallhatóan nagyon rosszul volt az édesanyja. Nagyon feszült pillanatok voltak, a miskolci
Hívásfogadó Központ hívásfogadó operátora és a mentésirányító végig a családdal maradt a
vonalban.
Szerencsére a segítség időben érkezett, és sikerült az édesanyát gyorsan ellátni.
Tudtuk, hogy Máté nagyon talpraesett kisfiú, mivel megmentette az édesanyját, amikor felhívta
a 112-t, de azt nem, hogy az a szíve vágya, hogy rendőr legyen, ezért meghívtuk őt
édesanyjával, és megszerveztük, hogy a segítségkérésekor vele beszélő operátor és a
mentésirányító személyesen is elmondhassák a kisfiúnak azt, hogy mennyire ügyes volt.
Megismerkedett Jackkel, a robbanóanyag-kereső kutyával, beült egy operátor székébe, és
bejutott a rendőrség egyik legfontosabb helyszínére, a BRFK Tevékenység-irányítási
Központjába is. Miskolcon találkozott a Készenléti Rendőrség csapatszolgálatos kollégáival,
kipróbálhatta a testpáncélt, a bilincset és a sisakot. A legjobban annak örült, hogy beülhetett
egy rendőrautóba, illetve dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes úr ajándékának, egy hatalmas rendőrségi legónak, aki ezzel
köszönte meg a kis hős talpraesett helytállását. A kisfiú példamutató hívásáról az ORFK
Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály munkatársai előadás keretében beszélnek
általános iskolásoknak, kihangsúlyozva azt, hogy tényleg csak akkor hívják a 112-es egységes
európai segélyhívó számot, ha ez indokolt.

2022 tavaszán, a délelőtti órákban a 112-es segélyhívó számon egy kétségbeesett nő kért
segítséget, mert egy 6 éves kislány beleesett egy 15 méter mély, használaton kívüli kútba. A
hívásfogadó pontosította a helyszínt, majd 65 másodperc alatt konferenciabeszélgetést
kezdeményezett
a
területileg
illetékes
Somogy
megyei
mentésirányítással,
katasztrófavédelemmel és tevékenységirányítással.
A mentőszolgálat munkatársa kezdte a kikérdezést. A bejelentő elmondta, hogy nem látják a
kút alját, mert nagyon mély, közben a mentésirányító elindította a mentőautót és a mentőhelikoptert is. A Somogy Megyei Tevékenység-irányítási Központ és a katasztrófavédelem
ügyeletesei is azonnal egységeket irányítottak a helyszínre.
A mentőszolgálat tartotta a vonalat a megrémült bejelentővel, és nyugtatta a nőt.
A kislányhoz folyamatosan beszéltek az ott tartózkodók, aki a kútból jelezte, hogy nagyon fáj
a hasa. Kiemelését követően a mentők a súlyos sérülést szenvedett gyermeket egy
gyermekgyógyászati klinikára szállították.
A hívásfogadó az elvárt gyors, pontos, figyelmes esetkezeléssel, valamint a készenléti
szervek azonnali értesítésével elősegítette a késedelem nélküli intézkedést, és a bajba
jutott kislányt ennek köszönhetően sikerült időben ellátni.

A segélyhívó szám nem játék! Helyes használatával életeket
menthetünk!
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29000/90-55/2022.ált.

Amit tudnod kell az Elf Bar-ról
Tájékoztató diákoknak
A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít egy új típusú eldobható elektronikus
cigaretta, egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött,
akkumulátoros, eldobható eszköz.
Milyen néven ismerheted még az Elf Bart?
Magic Bar, a Manórúd, a Manórudi néven ismert változatok, vagy a Fume, a PuffBar, a
Nutristick, a Beco Bar, és a Geek Bar is)
Miről ismerheted fel?
Legkönnyebben a színes hengeres formájáról ismerhető fel,
dobozán gyakran színes grafikával, rajzfilm figurával
díszített.
Miért veszélyes ez a termék?
A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőrizetlenek. A
termékben a szívás hatására nikotin sóval átitatott vatta hevül,
majd ez a nikotinos pára különböző ízesítéssel vegyül.
Nagyon kevés a hiteles információ a termék összetevőit
illetően, és hogy a belélegzett, különböző kémiai folyamatok
során keletkező párának mik az élettani hatásai. Még a legkisebb, 800 szívásra elegendő
töltéssel rendelkező termék nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg,
ezért a használata könnyen nikotin túladagoláshoz vezethet.
Miért nem engedélyezett az Elf Bar termékek árusítása?
Alapvetően az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök
forgalmazása nem illegális, ha az ízesítés nélküli, és a forgalmazó dohánytermékkiskereskedelmi jogosultsággal, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által
kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel rendelkezik (azaz e termékkategória
kizárólag dohányboltban forgalmazható). Viszont a termékkört az ízesített jellege beszűkíti,
amelyek forgalmazása tilos Magyarországon.
Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket hirdet vagy árul?
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig
terjedő bírsággal sújthatja az elkövetőt.
Mivel számolhat, az akinél Elf Bar terméket talál a hatóság?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.
Mit tegyél ha utcán ELF Bar terméket akarnak neked eladni?
Ne vedd meg a terméket!
Hívd az ingyenesen hívható 1828-as telefonszámot, ahol bejelentheted az illegális
tevékenységet.

ELF Bar tájékoztató
Szülőknek és pedagógusoknak
A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít egy új típusú eldobható elektronikus
cigaretta, egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött,
akkumulátoros, eldobható eszköz. Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár magas nikotin
tartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas, illegális termékek egyik legnagyobb veszélye,
hogy gyakran általános iskolás gyerekeknek értékesítik. A gyártók leplezetlenül a fiatalokat,
nem ritkán a 10-14 éves gyermekeket célozzák meg ezzel a dohánytermékkel, média felületeket
is használva (Facebook, TikTok, Instagram).
A
termékcsoport legnagyobb veszélye épp az a téves látszat,
hogy nem veszélyes és nem okoz függőséget, sőt, leszokást
támogató eszközként sem érdemes rá tekinteni.
Hogyan ismerhetik még az Elf Bart?
Magic Bar, a Manórúd, a Manórudi néven ismert változatok,
vagy a Fume, a PuffBar, a Nutristick, a Beco Bar, és a Geek
Bar is).
Miről ismerhetők fel ezek az illegális termékeket?
Legkönnyebben a színes hengeres formájáról ismerhető fel, dobozán gyakran színes grafikával.
Olyan elektronikus termékek, amelyek töltőfolyadékkal vannak feltöltve és a szopókán
keresztüli szívás során felszabaduló – gyakran illatában is érezhetően ízesített – pára biztosítja
az élvezeti értékét. Nem összetévesztendő a hevítéses technológiát használó, a Nemzeti
Dohányboltokban is kapható eszközökkel.
Miért veszélyes ez a termék?
A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőrizetlenek, egészségügyi hatósági bevizsgálásukra
azok forgalmazási tilalma miatt nem került sor. Viszont annyi tudható róluk, hogy a termékben
a szívás hatására nikotin sóval átitatott vatta hevül, majd ez a nikotinos pára különböző
ízesítéssel vegyül. Veszélyessége éppen abban áll, hogy nagyon kevés a hiteles információ a
termék összetevőit illetően, és hogy a belélegzett, különböző kémiai folyamatok során
keletkező párának mik az élettani hatásai. Még a legkisebb, 800 szívásra elegendő töltéssel
rendelkező termék nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg, ezért a
használata könnyen nikotin túladagoláshoz vezethet. Vannak már arra vonatkozó kutatási
eredmények, amelyek szerint a csomagoláson feltüntetett nikotintartalomtól lényegesen
nagyobb mennyiségben tartalmazhat erős addikciós tulajdonsággal bíró idegmérget
(neurotoxint).
Miért illegális az Elf Bar termékek forgalmazása?
Alapvetően az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök
forgalmazása nem illegális, ha az ízesítés nélküli, és a forgalmazó dohánytermékkiskereskedelmi jogosultsággal, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által
kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel rendelkezik (azaz e termékkategória

kizárólag dohányboltban forgalmazható). Viszont a termékkört az ízesített jellege beszűkíti,
amelyek forgalmazása tilos Magyarországon.
Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket hirdet, vagy forgalmaz?
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig
terjedő bírsággal sújthatja az elkövetőt.
Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket birtokol?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.
Mit tegyen ha Elf Bar termék árusításával találkozik?
Az ingyenesen hívható 1828-as számon bárki szabadon bejelentheti az illegális tevékenységet.

