
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
K E C S K E M É T 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu 

 

 

 
 

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek! 
 

 

A jó idő elmúltával a fagypont alatti hőmérséklet ke-

mény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nél-

kül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli 

hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktala-

nok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, figyeljenek 

oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az 

önkormányzatokkal!  

 

A hideg beköszöntével a rendőrség minden évben 

kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhely-

zetekre, azok elhárítására. 

A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesí-

tő rendőrök haladéktalanul gondoskodnak a sérült, 

illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel 

történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad-

nak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajlék-

talan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul 

hozzájuk. 

 

A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy 

fizikai állapotának ellenőrzését követően – a rendőr-

ség ügyeletén keresztül értesítik a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, 

amennyiben a krízishelyzetben lévő haj-

léktalan nem ismeri a környéket, kész-

pénzzel nem rendelkezik, vagy a tömeg-

közlekedési eszköz igénybevételével ve-

szélyeztetné a közegészséget. 

 

A hajléktalanok mellett kiemelt figyel-

met kell fordítani a lakásukban, házuk-

ban – bármilyen okból – fűteni nem tu-

dó, főleg egyedül élő, idős emberekre is.  
 

Tüzelő nélkül, hideg lakásban túlélési esé-

lyeik csökkennek. 
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Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel – mentőszolgála-

tok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek – 

közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, és együttműködik a közszolgáltatást 

végző szervekkel és a civil szervezetekkel. 

 

 

 

Az állami intézményeken, a civil szerveze-

teken túl az egyes állampolgároknak is nagy 

szerepük lehet abban, hogy a kihűléses ha-

lálesetek megelőzhetőek legyenek. Így 

mindenki nyújthat aktív segítséget a hideg 

idő beköszöntével.  

 

 

 

 

 

 

Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben 

élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős embe-

rekre – füstöl-e a lakásuk kéménye – és az utcára szorult haj-

léktalanokra.  

 

 

 

 

 

 

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  mmeennnnyyiibbeenn  ttuuddnnaakk  oollyyaann  eemmbbeerrrrőőll,,  aakkiitt  aakkáárrmmiillyyeenn  

ookkbbóóll  kkiihhűűllééss  vveesszzééllyyeezztteetthheett,,  tteeggyyeenneekk  bbeejjeelleennttéésstt  aazz    

iinnggyyeenneesseenn  hhíívvhhaattóó  110077--eess,,  vvaaggyy  aa  111122--eess  tteelleeffoonnsszzáámmookkoonn,,    

iilllleettvvee  jjeelleezzzzéékk  aa  llaakkóóhheellyy  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk!!  
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