
 
 

  ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

S E G É D L E T 
a „karantén keresztrejtvény” megfejtéséhez 

Amennyiben nehéznek találja keresztrejtvényünket, úgy tekintse át ezt a segédletet, mellyel a fő 
célunk, hogy bűnmegelőzési információkat közvetítsünk az olvasók felé. Bővítsük a lakosság, a 
megfejtők ismereteit ezen a területen és olyan tudást adjunk át, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
állampolgárok védekezési mechanizmusai, önvédelmi képességei kialakuljanak, erősödjenek.  

A szövegben „elrejtettük” a helyes megoldásokat. 

- o - 

Vízszintes 12. 

A Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés 
visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen 
történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére hozta létre a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot. Az NBT feladata Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. Kormány határozat végrehajtása, ennek értelmében a 
bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetése, és bűnmegelőzési cselekvési tervek kidolgozása, 
azok koordinálása. A feladatok újragondolását, az aktualitás biztosítását a két éves időszakokra 
vonatkozó cselekvési tervek biztosítják. 

Vízszintes 6. és 14. 

Az Országgyűlés az Alaptörvénynek és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek, 
valamint a jogállamiság követelményeinek megfelelően működő Rendőrség kialakítása 
érdekében megalkotta a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV törvényt. Rövidítése: Rtv. A 

szervezet sokak által ismert szlogenje: „Szolgálunk és védünk”. 

Vízszintes 24. 

Az egységes Magyar Rendőrség létrehozásának 100. évfordulója 
(centenáriuma) 2020 évre esik, amit rajz, fotó, és novella pályázat kiírásával, 
továbbá egy bélyeg kiadásával ünnepel. 

Vízszintes 3. 

Az elmúlt száz esztendőben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő egyik 
legnagyobb katasztrófa a 2006. január 19-i hejcei repülőgépbaleset volt. A Szlovák 
Légierő An–24-es repülőgépe Koszovóból hazatérő szlovák békefenntartó katonákat 
szállított Szlovákiába és 20:39 órakor, Hejce és Telkibánya községek között található 
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700 méter magas a Borsó-hegynek ütközött. A fedélzeten tartózkodó 43 fő (a 8 fős személyzet és 35 
fő utas) közül egy élte túl a balesetet. A katasztrófa okaként pilótahibát állapított meg a vizsgálat, 
mivel a gép túl korán kezdte meg a süllyedést a kassai leszálláshoz, másrészt a lezuhanáskor 3 km-re 
keleti irányba eltért a kijelölt, a Hernád folyó völgye fölött húzódó útvonaltól és a Zemplén-hegység 
fölé sodródott. 

Függőleges 9. 

Az emberek ujjainak tenyér felőli oldalán, teljes tenyerén és talpán a dermális papillák által 
a bőrfelszínen képzett bőrfodorszálakból álló bőrlécrendszer rajza az ujjnyom. Az 
ujjbegyek mintázata (köznapi nyelven: ujjlenyomat) minden embernél más és más képet 
mutat, az ujjak rajzolata már a születés előtt kialakul, és az életkorral sem változik, egészen 
a test feloszlásáig megmarad, és nem utolsósorban az ujjnyomok könnyen rögzíthetők, 

képletek segítségével megfelelően osztályozhatók. Az ujjnyomokkal foglalkozó kriminalisztikai 
szakterület a daktiloszkópia. 1896-ban Argentínában a világon elsőként létrehozták az 
ujjnyomatokra épülő bűnügyi nyilvántartást, 1901-ben Angliában és Walesben, 1904-ben többek 
között az USA-ban és Magyarországon is.  

Függőleges 22. 

Az Országgyűlés 2000. december 5. napján elfogadta a Nemzeti Stratégia a 
kábítószer probléma visszaszorítására című dokumentumot, mely a kormány 
kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjait rögzíti. Az Ifjúsági és Sportminisztérium a 
Stratégia szándékának megfelelően a településen folyó drogprevenciós munka összehangolása 
céljából helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozását kezdeményezte. A Miskolci KEF 
megalakulását 2001. április 5-én Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése III-46/3.192/2001. számú 
határozatával fogadta el. 

Függőleges 26. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény 370. § (1) bekezdése szerint, 
aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy 
azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ 
el. A törvény alkalmazásában kisebb 

értékről (kárról, vagyoni hátrányról) beszélünk, ha 
az ötvenezer-egy és ötszázezer forint közötti. Ennek azért van 
jelentősége, mert – minősítő körülmény (pl.: a szabálysértési értékre elkövetett lopást üzletszerűen, 
zsebtolvajás útján, dolog elleni erőszakkal, stb.) nélkül – ötvenezer-egy forinttól számít 
bűncselekménynek (vétségnek) a lopás. 

Függőleges 1. 

A széf magas fokú védelemmel ellátott, zárható 
tárolóeszköz, amely különféle értékeket hivatott 
megvédeni lopás, illetve egyéb károsodás ellen. 
Általában téglatest vagy henger alakú, egyik 
oldala nyitható, vagy eltávolítható. A széf főként 

fémből készül (pl.: acél), de gyárthatják különösen erős 
műanyagból, illetve kompozit anyagokból is. Általában 
kulccsal vagy kóddal nyitható (néhány esetben mindkettővel). 
A széfek jellemzői közé a következő tulajdonságokat sorolhatjuk: mechanikai (feltörés elleni) védelem, 
tűzállóság, környezeti hatásokkal szembeni ellenállás (por, víz, stb.), zár típusa (kulcs, számzár, időzár, 
elektronikus zár, stb.), elhelyezés, alak (padlón, falon, bútorban, stb.) A biztosító társaságok bizonyos 

TIPP 
Javasoljuk, hogy értékesebb 
tárgyait helyezze el, olyan 
széfben, melyet bútorhoz vagy 
falazathoz rögzített. Olyan széfet 
válasszon, mely rendelkezik 
MABISZ minősítéssel. 

TIPP 
Ne feledje a legtöbbet Ön teheti 
a vagyonbiztonsága érdekében! 
A lopás kockázata kis 
odafigyeléssel és befektetéssel is 
csökkenthető. 
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biztosítási értékhatár fölött és vagyontárgy típusa szerint (pl.: készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, 
stb.) kötelezővé teszik a használatát. 

Függőleges 4. 

A nyílászáró szerkezetek a közlekedés, szellőzés 
és természetes világítás céljából a falakban 
kialakított nyílásokat zárják el. Ezek az ajtók, 
kapuk, ablakszerkezetek, kirakatok, üvegezett 
falak és egyéb üvegszerkezetek. A nyílászáró 
szerkezetek többsége részben vagy egészben 

nyitható. A nyílászárók a betörők által leggyakrabban támadott felületek, ezen jutnak be a 
legkönnyebben a lakásba. A főbb betörési módszerek közé tartozik az ablak betörés, ajtó-ablak 
befeszítés, ajtó-ablak kiemelés. Éppen ezért nagyon fontos ezeknek a szerkezeteknek a megfelelő 
védelme. 

Vízszintes 28. 

A nyílászárók egyik legfontosabb és leghatékonyabb mechanikai védelmi eszköze a 
rács. A 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókat (ablakok) minimum 100x300 
mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy ezzel bonthatósági/áthatolási 
szempontból egyenértékű más 
mechanikai megoldással – pl. 
betörésgátló biztonsági üveggel – kell 

védeni. A rács 300 mm-enként, de minimum 4 db 
falazókörömmel kell a falazathoz erősíteni; a minimális 
beépítési mélység 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, 
kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás 
fogadható el). 

Függőleges 10. 

A legtöbb műszaki eszköz rendelkezik gyári-
vagy sorozatszámmal, mely egyedi 
azonosításra alkalmassá teszi őket. Így azok 
eltulajdonítása esetén egyértelműen azonosíthatók. Azonban 
vannak olyan értékes eszközök, tárgyak, melyek semmilyen 
egyedi jelöléssel nem rendelkeznek, ezeknél az egyedi 
gravírozás, vésés jelent megoldást az azonosíthatóságra. 
Hasonló lehetőség a speciális – pl.: csak UV fényben látható – 
filcekkel a tárgyon elhelyezett jelölés. 

Függőleges 5. 

A mechanikai védelem egyik sarkalatos 
pontja a nyílászáró zárhatóságáért felelős 
zárszerkezet. Magyarországon 
legelterjedtebbek a szabványos Euro-

profilú hengerzár betétek, amelyek igen változatos minőségi és 
biztonsági igényeket elégítenek ki. Készülnek kétoldalas, 
egyoldalas és forgató gombos kivitelben. (A belső oldalon 
forgatógombos zárbetét kitekintő ablakos, vagy üvegezett 
ajtókon nem alkalmazható!) Ezek a zárak az ajtó „lelkei”. Fontos, hogy jó minőségű hengerzár 
betéteket szerezzünk be. Legalább letörés elleni védelemmel legyenek ellátva, ennek érdekében a 
hengerzárbetét az ajtóalap síkjából legfeljebb 1 mm-t állhat ki. Amennyiben az ajtólap vastagsága és 

TIPP 
Mielőtt elmegy otthonról, 
győződjön meg arról, hogy 
minden ajtót és ablakot 
bezárt! 

TIPP 
A mechanikai védelem elengedhetetlen a 
vagyontárgyak biztonsága érdekében, 
mivel fizikai gátat képez az elkövető és a 
védendő érték között. Ez elektronikai 
(jelző)eszközökkel nem pótolható. 

TIPP 
A műszaki eszközeiről vezessen 
házileltárt, melyben szerepel az 
eszköz megnevezése, típusa, 
sorozat száma. Ezen kívül az 
ékszereit is vegye fel a listára, 
azokról készítsen fényképet. 

TIPP 
Mint minden műszaki eszköz a 
zár is kopik az idő múlásával. Ha 
megteheti a 30-40 éves hengezár 
betéteket, zárakat cseréltesse 
újra a megfelelő biztonság 
érdekében. 
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a hengerzárbetét hossza ezt nem teszi lehetővé, a kiálló rész hosszával megegyező vastagságú, letörés 
ellen védő eszközt – pl. biztonsági zártakaró, zárcímer, rozetta, zárvédő lemez stb. – kell alkalmazni. 
A letörés ellen védő eszközt kívülről nem szerelhető módon kell az ajtólaphoz rögzíteni. Fontos 
továbbá, hogy a fúrás elleni védelem is megvalósuljon.  A hengerzárbetét akkor fúrásvédett, ha 
legfeljebb 500 W teljesítményű fúrógéppel, HSS („gyorsacél”) anyagú fúrószárral, végzett roncsolásos 
támadásnak legalább 3 percig ellenáll. 

Vízszintes 13. 

A hevederzár az ajtólapon keresztben az esetek többségében vízszintesen helyezkedik 
el nagyjából derék magasságban. De van, ahol a függőleges megoldás a célra vezető 
például a kétszárnyú ajtóknál. A rudazatuk falba vagy erős kengyelbe záródással 
tartja stabilan az ajtólapot az esetleges befeszítés vagy kiemelés ellen. A 

hevederzár-test jobb és bal oldalán két-három acéltüskével 
záródik bele a keretbe, falba, kengyelbe. A hevederzár-test 
fogaskerék meghajtással működik a kulcs elfordításával 
egy fogazott orsó vagy fogaslécek mozognak és így 
tolódnak ki a zárnyelvek. 

Függőleges 21. 

A kamera a camera obscura latin kifejezésből 
származó elnevezés, amelyet a magyar 
filmfelvevőgép és videókamera értelemben vett át. 
Egy optikai lencsékből és fényvédett részből álló 

szerkezet. A lencsék zárszerkezeten keresztül képet vetítenek egy 
rögzítő felületre (régen analóg filmre, manapság digitális CCD-
re). A biztonságtechnikában az átviteli (megfigyelő) rendszer eleme, képek vagy képsorozatok 
optikai képét időben változó elektromos jellé alakító, leképző készülék. 

Függőleges 15. 

„A csalók tárháza kifogyhatatlan” tartja a 
mondás. Az egyik leggyakoribb internetes 
csalási forma az úgynevezett nigériai csalás. 
A csalás elkövetési módja általában egy levél 
vagy egy e-mail, melyet látszólag egy 

kiválasztott címzettnek küldenek (valójában rengetegen 
megkapják ugyanazt), amelyben segítségért cserébe busás 
összeget ígérnek az áldozatnak. A legutóbbi időkben hivatalosnak látszó profilokat kreálnak 
közösségi oldalakon is, hogy a potenciális áldozatokat becserkésszék. 419-es csalásnak is nevezik, 
nevét a nigériai Büntető Törvénykönyv vonatkozó paragrafusáról kapta. 

Függőleges 2. 

A telefonszolgáltatók mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
úgynevezett wangiri hívásokat kiszűrjék. 
Ennek ellenére időközönként vissza-
visszatérnek azok a telefonhívások, melyek ismeretlen 
külföldi telefonszámokról érkeznek a gyanútlan 

állampolgárok telefonjaira. Ezeknek a hívásoknak a közös jellemzője, hogy a külföldi számról csak 
megcsörgetik a telefont, majd bontják a vonalat. A nevét is innen kapta a csalási forma: wangiri 

TIPP 
A bejárati ajtókra szereltessen 
kiegészítő zárat, ezzel is fokozva a 
nyílászáró biztonságát. 

TIPP 
A mechanikai védelmet 
egészítse ki elektronikai 
jelzőrendszerrel, tovább 
növelve a lakása biztonságát.  

TIPP 
Ne válaszoljon ismeretlenek 
leveleire és ne vegye komolyan 
azokat az ajánlatokat, melyben 
először Önnek kell pénzt 
utalnia. 

TIPP 
Ha olyan országból érkezik hívása, 
ahol nem él ismerőse vagy rokona – 
és nem vár más hívást sem külföldről 
– ne hívja vissza a számot. 



5 
 
(one ring and cut – egy csörgetés és vonalbontás). A cél, hogy a gyanútlan sértett visszahívja az 
emeltdíjas, vagy reklám üzenetet tartalmazó telefonszámot.  

Vízszintes 18. 

A bankkártya-hozzáférés és a mobiltelefon-
használat korlátozása céljából bevezetett 4 
számjegyből álló titkos kód, a köztudatban 
PIN (Personal Identification Number = 

személyi azonosító szám) kódként terjedt el. Az első ATM-et 
megépítő John Shepherd-Barron eredetileg hatjegyű 
azonosítókóddal próbálkozott, standarddá azonban a négyjegyű vált. 
Érdekesség: A világ első bankjegy-automatáját 1967. június 27-én 
Észak-Londonban, a Barclays enfieldi fiókja előtt helyezték üzembe. 

Függőleges 7. 

Az online zaklatás elsősorban kamaszkorúak 
között tapasztalható iskolai kiközösítés, ami 
durvább csúfolódásokból, kárörvendésből és 
fenyegetésekből álló, az áldozathoz 

elektronikus úton eljutó üzenetek sorozata, melyet egy vagy több 
felhasználó visz véghez. A cyberbullying elsősorban távközlési 
úton, többnyire az interneten éri utol áldozatát, ismétlődő, 
ellenséges, és az áldozat személyiségfejlődésének, illetve önbecsülésének szempontjából rendkívül 
káros módon fejti ki hatását. 

  Képek forrása: Internet 

TIPP 
Ne írja rá a PIN kódját a 
bankkártyára és cetlire írva 
se tartsa a kártya közelében. 
Inkább jegyezze fel a 
telefonja emlékeztetőjébe, 
feljegyzései közé. 

TIPP 
Javasoljuk, hogy beszélgessen 
el gyermekével, unokájával az 
internetes kommunikációról. 
Nyugtassa meg, hogy a bántó 
üzeneteknek nincs alapja. 


