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Helló Nyár!  
Helló Biztonság!

A nyár talán mindenki által 
legjobban várt időszak, ami-
kor rengeteg program, ka-
land vár a kikapcsolódni vá-
gyókra. 

TIPPEK Mit lehet tudni az el-
követőkről? Az elkövetők ki-
nézetben, ruházkodásban és 
viselkedésben sem különböz-
nek a nyaralóktól, fesztiválo-
zóktól, így könnyen elvegyül-
nek a tömegben. Tudják, hogy 
a strandolók, koncertrajongók 
hosszabb ideig lesznek távol 
a csomagjaiktól, így van ide-
jük tevékenykedni. Válogatás 
nélkül lopnak el bármit, ami 
értékesnek tűnik. Szeretik a 
tömeget, a fesztiváli forgata-
got kihasználva a helyszínről 
gyorsan távoznak, nem kelte-
nek feltűnést.

Ők nagyon is tisztában 
vannak azzal, hogy az azo-
nosításuk nehéz a hatóságok 
számára.

Előszeretettel tulajdonítják 
el a gépkocsiban látható he-
lyen hagyott tárgyakat, és a 
nagyobb értéket képviselő ke-
rékpárok is a célpontjaik kö-
zött vannak.

A nyaralás idejére üresen 
hagyott lakóingatlanok azon-
ban az egyik legkedveltebb 
célpontjai a betörőknek.

Amíg nyaralni van, mielőtt 
pihenni indul, zárjon be min-
den ablakot, ajtót a lakásán, 
tegyen rendet az udvaron, ne 
hagyjon kint semmi olyan tár-
gyat, ami a betörő bejutását 
megkönnyíti (létra, balta stb).

Kérje meg egy megbízható 
barátját, hogy naponta keres-
se fel a házát. Vegye ki a szó-
rólapokat és a leveleket a pos-
taládából.

Értesítse a szomszédjait tá-
vollétéről, kérje meg őket, hogy 
vészhelyzet esetén értesítse a 
rendőrséget. Az is jó megoldás 
lehet, hogy a szomszéd gépko-
csival a háza előtt parkol le, azt 
a látszatot keltve, hogy a tulaj-
donos otthon tartózkodik.

Ne reklámozza távollétét az-
zal, hogy kiposztolja a vakáci-
ós élményeit a közösségi olda-
lakon (Facebook, Twitter stb.)

Alkalmazzon időzítő kap-
csolóval vezérelt fényjelzése-
ket. Próbáljon utánozni egy 
olyan világítási mintát, ami 
önre jellemző.

Ékszereket, kulcsokat, ga-
rázskapunyitót ne tároljon 
előre kiszámítható helyeken.

A közlekedés az egyik leg-
veszélyesebb a nyári hóna-
pokban, a tanítási szünet idő-
szakában jelentősen megnö-
vekszik a gyermekek veszé-
lyeztetettsége és ez egyaránt 
igaz a közlekedési, az otthoni 
és az egyéb balesetekre. A ta-
nítás befejezését követően a 
gyermekek  felszabadultabbá, 
óvatlanabbá, figyelmetleneb-
bé válnak, sok szabadidővel 
rendelkeznek. Gyakrabban 
jelennek meg a közterülete-
ken, a parkokban, játszótere-
ken és az utak mentén, sok-
szor a felügyeletük sincs kel-
lőképpen megoldva. A köz-
úti baleseti statisztikai ada-
tok egyértelműen alátámaszt-
ják, hogy a legtöbb gyermek-
baleset a nyári hónapokban 
történik és a tragédiák száma 
is ekkor a legmagasabb. Nyá-
ron jellemzően a kerékpáros 
balesetek a gyakoribbak. Fon-
tos, hogy a nyári időszakban 
különösen ügyeljen a gyerme-
kekre, amennyiben az úton, 
vagy annak közelében akár 
gyalogosan, akár kerékpárral 
megjelennek. Számítson arra, 
hogy a gyermekek közlekedé-
se gyakran kiszámíthatatlan, 
sokszor nincs veszélyérzetük, 
és teljesen másként látják a vi-
lágot, időnként kalandot keres-
ve minden észlelt dologban.

A strandszarkák is könnyen 
elrepülnek az értékekkel, 
avagy a strand nem ékszer-
bemutató. Ne vigyen jelentős 

értéket képviselő ékszert és a 
szükségesnél több készpénzt 
a vízpartra. Ha mégis így tesz, 
akkor a vízben tartózkodás 
idejére tegye azt be értékmeg-
őrzőbe, melynek bérleti díja 
nem több két gombóc fagyinál, 
vagy egy üveg sörnél.

A strandok többsége ingye-
nes WiFi-lehetőséggel is csa-
logatja a vendégeket. Azonban 
gondolja végig, hogy az ingye-
nes lehetőség megér-e annyit, 
hogy a telefont, táblagépet el-
lopják, miközben mindenki lu-
bickol.

Jegyezze meg, hogy a töröl-
köző nem biztonságtechnikai 
eszköz, így az azzal letakart 

értékei nincsenek biztonság-
ban. Az sem megoldás, hogy 
a vízből figyeljük a csomago-
kat, hiszen a figyelmet bár-
mi elvonhatja hosszabb-rövi-
debb időre. Egyedüli megbíz-
ható módja az értékek megőr-
zésének, hogy ha felváltva „őr-
ködünk” a csomag mellett.

A készpénzét, fényképező-
gépét, telefonját tárolja olyan 
vízálló tokban, övtáskában, 
amiben magával viheti azokat 
a vízbe. Bár ezek az eszközök 
nem túl „trendik”, azonban 
megbízható megoldást nyújta-
nak lopások ellen.

A gépkocsit is tudjuk bizton-
ságban, a parkolóhely megvá-

lasztásánál legyen szempont, 
hogy kijelölt parkolóban áll-
jon le. Az ilyen parkolókban 
általában fizetni kell, viszont 
legtöbb helyen van valami-
lyen ellenőrzés, kültéri kame-
ra, esetleg sorompó védi a te-
rületet, és éjszakára kivilágít-
ják.

Válasszon olyan szállodát 
vagy vendégházat, ahol zárt 
parkoló van. Ne hagyjon tolva-
jokat vonzó értéket (GPS, lap-
top táska, kabát stb.) a gépko-
csiban.

Fontos, hogy a gépjárművet 
kulccsal zárja le, az ablakokat 
résnyire se hagyja nyitva, és 
használja a meglévő mecha-

nikai, illetve elektronikus vé-
delmi és riasztó berendezése-
ket, melyek nehezítik a jármű 
feltörését és a motor indítását.

Az utóbbi években gyakori 
bűnelkövetési módszer, hogy 
ki- és beszálláskor megszólít-
ják a kiszemelt áldozatot, és 
különféle módon elterelik a 
figyelmét, majd a már nyitott 
utastérből észrevétlen ellop-
ják értékeit. A figyelemeltere-
lés közé tartozhat az, hogy mű-
szaki hibára hívják fel a figyel-
met, például előzőleg kiszúr-
ják szándékosan a gumiabron-
csot, és a kerékcsere alatt tulaj-
donítják el az őrizetlenül ma-
radt értékeket.
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Biz t ons ág o s  vakáció

A projekt a Belügyminisztérium és 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

támogatásával valósult meg.
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