ÁLDOZATVÉDELMI, VAGYONVÉDELMI,
BŰNMEGELŐZÉSI TOTÓ

1. A 112 segélyhíváskor Önnek milyen információkat kell megadni?
a) Az Ön neve, telefonszáma, lakcíme
b) Az Ön neve és visszahívható telefonszáma, az esemény lehető legpontosabb
helyszínének meghatározása, az esemény rövid és lényegre törő pontos leírása,
elmagyarázása
c) Az Ön neve és visszahívható telefonszáma, valamint azt, hogy az esemény
helyszínén miért volt éppen és mit csinált
2. A felsoroltak közül ki az áldozat?
a) akit a piacon rábeszélnek, hogy vegyen a szép termelői áruból, de az végül
mégsem ízlik neki
b) aki bűncselekmény / tulajdon elleni szabálysértés sértettje (pl. meglopták,
betörtek hozzá, megverték stb.)
c) aki bűncselekményt / tulajdon elleni szabálysértést követ el
3. Mit jelent magyarul prevenció?
a) nevelés, oktatás, házitanítás
b) megelőzés
c) bűncselekmény
4. Mi az a körülmény, amely karácsony közeledtével leginkább megkönnyíti a
zsebtolvajok dolgát?
a) az üzletekben, áruházakban, városokban kialakuló tömeg
b) a korán beálló sötétség
c) a télikabátban közlekedő emberek nem érzik, ha belenyúlnak a zsebükbe
5. Miközben visszatolom a kipakolt bevásárlókocsit a helyére
a) gépkocsimat mindig lezárom, az ablakokat felhúzom, pénztárcámat, táskámat
nem hagyom a kocsiban
b) felesleges bezárni az autót, mert ez max. 10-20 másodpercig tart csak
c) bezárom azt és a táskám is bent hagyom, mert ennyi idő alatt úgysem tudja
kivenni senki

6. Internetes vásárlás során a legbiztonságosabb fizetési mód:
a. előre átutalom a megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékét
b. bankkártyával fizetem ki a terméket a megrendeléskor
c. utánvéttel, a kézhezvételkor illetve a teljesítést követően fizetek
7. Honnan érdemes online vásárolni:
a. Érdemes ott vásárolni, ahol a legolcsóbb a termék, mert az ár a lényeg
b. Érdemes ott vásárolni, ahol a leggyorsabb házhozszállítást ígérik
c. Érdemes nagyobb, ismert webáruházból vásárolni. Az ilyen cégeknek
bejáratott rendszerük van, jobban képesek kezelni az ünnepek közeledtével
megnövekedő forgalmat, és az esetleges reklamáció is jobban érvényesíthető.
8. Hol érdemes tárolni a készpénzt a vásárlás során az alábbiak közül?
a. A kabát külső zsebében, vagy farzsebben, mert így gyorsabban hozzá lehet
férni
b. A bevásárlótáskában, kosárban, mert így jobban szem előtt van, de le kell
takarni valamilyen áruval, vagy pl. sapkával, kendővel
c. Lehetőleg egy nehezebben hozzáférhető, zárható, belső zsebben
9. Szabad-e bármilyen értéket hagyni az áruház parkolójában leállított
gépkocsiban?
a. igen, mert semmilyen jogszabály nem tiltja, de akkor is csak a hátsó ülésen,
ha a hátsó ablak sötétített
b. alapvetően nem ajánlott, de ha elkerülhetetlen, akkor is csak a zárt, idegenek
számára nem belátható csomagtartóban
c. bárhol, ha megbizonyosodom arról, hogy bezártam a gépkocsit és abban van
működőképes riasztó
10. Milyen módon kezeljük a bankkártyához tartozó PIN kódot?
a. érdemes alkoholos filctollal a PIN kódot ráírni a kártyára, mert így nem kopik
le és mindig kéznél van
b. a PIN kódot mindig jegyezzük meg, azt leírt formában ne tartsuk soha a
bankkártyával együtt
c. A PIN kódot változtassuk meg a születési évünkre, vagy egy egyszerű
számsorra, mert így könnyebben megjegyezzük

