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Ne feledje, bár Ön a szabadságát tölti, a bűnözők NEM 
pihennek! 

A turistaszezon kezdetével az üdülőhelyeken megszaporodnak a vagyon elleni 
bűncselekmények. Megjelennek az erre specializálódott bűnözők, akik az ország         
bármelyik területén megfordulhatnak. 
Tapasztalatok bizonyítják, hogy az elkövetett bűncselekmények jelentős részében                    
a sértett is közrejátszik a gondatlan magatartásával, hanyagságával. 
Tanácsaink arra irányulnak, hogy odafigyeléssel csökkentsék a bűnelkövetés esélyét.    
 
Ennek érdekében: 
KEMPINGBEN 
 

Sátrát, lakókocsiját minden esetben zárja, még akkor is, ha csak rövid időre is 
távozik el onnan!
Ne hagyjon őrizetlenül sátra, lakókocsija előtt semmit!
Iratait, pénzét, értéktárgyait tartsa magánál, vagy ha lehetősége van rá, akkor a 
kemping értékmegőrzőjében helyezze biztonságba! 

FÜRDŐHELYEN

Vegye igénybe a fürdők értékmegőrzőjét!
A strandra, a partra csak a legszükségesebb tárgyakat vigye magával!
Ne hagyja felügyelet nélkül ruháját, értéktárgyait, nem elég azt csak letakarni!
Értékei őrzését csak az Ön által jól ismert, megbízható személyre bízza! 

A vagyon elleni bűncselekmények körében ugyancsak jellemzőek még a 
kerékpár-, és a gépjárműlopások, illetve gépkocsiból történő lopások, ezért: 

KERÉKPÁRJÁT

Minden esetben lakatolja le!
A lakat lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kereket is átéri, és legyen mindig 
valamilyen stabil tárgyhoz (pl.: fa, oszlop, kerítés) rögzítve!
Regisztrálja kerékpárját a BikeSafe rendszerbe! Erről bővebben a www.bikesafe.hu       
oldalon olvashat! 

GÉPKOCSIJÁT

Lehetőleg őrzött parkolóban, lezárva, riasztóval élesítve hagyja!
Ha ez nem lehetséges, akkor az Ön által jól látható helyen állítsa le, lehetőség szerint 
kerülje az elhagyatott helyet!
Ne hagyjon az utastérben látható helyen semmit, még ruhát, cipőt sem - ezeket tegye a 
csomagtartóba!
Iratait soha ne tartsa a gépjárműben! 



Ha nagyobb városban jár és ott tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, vagy olyan helyen 
tartózkodik (pl.: piac, áruház, rendezvény stb.), ahol sok az ember, könnyen találkozhat 

zsebtolvajokkal. 

Az Önnél levő táskát, csomagot lezárva, cipzárját összehúzva, testéhez szorítva fogja! 
Táskája mindig legyen a szeme előtt!
Értékeit, iratait lehetőleg belső zsebeiben, nehezen hozzáférhető helyen tartsa!
Viseljen övtáskát! Ne tegye a  pénztárcáját a  kosarába, illetve a vásárolt áruk tetejére!
Hátizsákja külső zsebeibe, tetejére ne tegyen pénzt, vagy más személyes iratot!

Ezeken a helyeken: 

Nehezítse meg a betörők dolgát, védje meg értékeit! 

A bűnözők a lehető legkisebb kockázatot vállalva, 
minél nagyobb anyagi haszonhoz próbálnak jutni. 
Ehhez keresik, és sokszor meg is találják az alkalmat. 

Sokat tehet azért, hogy ne váljon áldozattá! 
A lakásbetörések döntő többségét a nyílászárók, 
ajtók, ablakok erőszakos kinyitásával követik el. 

Szereltessen fel biztonsági zárakat a bejárati 
ajtókra, és azt mindig tartsa zárva. 
Akkor is, ha csak rövid időre hagyja el a lakást! 

Amennyiben hosszabb távollétre készül, ne híresztelje! 
Bízzon meg valakit, hogy ügyeljen az ingatlanára, és 
ürítesse a postaládáját távolléte idején! 

Bár anyagi ráfordítást igényel, de gondolják át a 
biztonságtechnikai eszközök alkalmazását! 

Fontolják meg, hogy megéri-e távfelügyeletet megbízni, 
kamerát, plusz zárat, rácsot, riasztóberendezést felszerelni! 

Ha rendelkezik biztonsági eszközökkel, azokat 
minden esetben használja, élesítse, hiszen csak 
ekkor védenek! 

Fölösleges információkkal ne segítse az elkövetők dolgát, 
ne írjon ki a postaládára olyan információkat, amiből kiderül, 
hogy hányan élnek a lakásban. 



Néhány tanács a fesztiválozó fiatalok számára

 
   Mindig olyan társasággal menj szórakozni, akikben megbízol!

   Ne hagyd őrizetlenül poharadat, nehogy valamilyen kábító hatású anyagot 
tegyenek bele!

   Mondj nemet, és hagyd ott a társaságot, ha valamilyen tiltott szerrel 
kínálnak!

   Szervezd meg, hogy ne egyedül kelljen hazamenned!
   Kerüld a hazafelé vezető úton a sötét, kietlen helyeket!

   A hátizsákok, vállra akasztható táskák egy koncerten nem biztonságosak. 
A táskádat – a zseblopások elkerülése érdekében – tartsd a tested előtt!

   Kizárólag annyi készpénzt, illetve értéket vigyél magaddal, amennyi 
feltétlenül szükséges!

   A táskádban az okmányokat, a pénztárcát, a mobiltelefont célszerű – 
egymástól elkülönítve – a belső zsebbe vagy a táska belső rekeszeibe rakni! 

Irataidat lehetőleg ne a pénztárcádban, a bankkártyádat pedig soha ne a 
hozzá tartozó PIN-kóddal együtt tárold!

Legyen forgatókönyved arra az esetre, ha baj lenne! Kit hívsz, hova mész, 
hogyan veszed fel a kapcsolatot másokkal! Hasznos lehet a telefonod 

gyorshívójába elmenteni azokat a számokat, amelyeket ilyen alkalommal 
egyetlen mozdulattal felhívhatsz.



 
 
Jászberényi Rendőrkapitányság 
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296 
 
Karcagi Rendőrkapitányság 
Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250 
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Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657 
 
Szolnoki Rendőrkapitányság 
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019 
 
Tiszafüredi Rendőrkapitányság 
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655
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