BŰNMEGELŐZÉSI TOTÓ
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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

6. Milyen célt szolgál az elektromos ajtóék?
a) Ha beragad a zár, ezzel lehet kifeszíteni az ajtót.
b) Ez egy ajtó alá tolható, ék alakú szerkezet, amely riasztó hangon
szólal meg az ajtó nyitásakor, feszítésekor.
c) Megakadályozza, hogy becsapódjon az ajtó.
7. Ha kénytelenek vagyunk nagyobb összegű készpénzt otthon
tartani, akkor azt
a) a párnacihában vagy a ládafiában tároljuk.
b) a Dömötör-tartályban tároljuk.
c) célszerű a szekrény falához, polcához rögzített pénzkazettába
tenni, amelynek kulcsát külön kell tárolni.
8. A 112-es segélyhívó telefonszám…
a) csak speciális segélyhívóval hívható.
b) kedvezményes áron hívható.
c) bárhonnan (lejárt kártyájú, feltöltetlen mobiltelefonról, utcai
telefonfülkéből), bármikor, térítésmentesen hívható.
9.Melyik szervezet által ajánlott ajtók minősülnek biztonsági
nyílászárónak?
a) MAHART.
b) MABISZ.
c) MAFILM.
10.Mi a SZEM mozgalom jelentése?
a. Szomszédok Együtt Mozognak
b. Szervezett Együttműködés Mindenkiért
c. Szomszédok Egymásért Mozgalom
11.Milyen vagyonvédelmi lehetőségek, eszközök vannak?
a.
b.
c.
d.

Élőerős, mechanikai és elektronikai
Távfelügyeleti és személyes
Vezeték nélküli vagy vezetékes
Emberi, állati vagy gépi

12.Mi a büntethetőség felső határa?
a. A törvényben meghatározott bűncselekmények esetében 60. betöltött
életév, egyéb bűncselekmények esetében 80. betöltött életév.
b. 90. betöltött életév
c. Nincs felső határ
13.Ki tehet bűncselekmény miatt feljelentést?
a. Aki a cselekmény sértettje.
b. Aki a cselekmény sértettje, vagy aki a sértett képviseletében jár el.
c. Bárki.
+1. Kell-e a büntetőfeljelentés esetében eljárási illetéket fizetni?
a. Igen, 5000 forintot.
b. Igen, 3000 forintot.
c. Nem, a büntetőeljárás illetékmentes.

