
 
 

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra 

 

Nyaralásuk idejére se feledkezzenek meg a biztonságukról! 

 

A biztonsággal kapcsolatos, alapvető vagyonvédelmi szabályok betartása sok 

kellemetlenségtől kímél meg bennünket. A strandlopás, a besurranásos- és 

alkalmi lopások, a gépkocsi feltörések és lakásbetörések kis odafigyeléssel 

könnyen megelőzhetők. 

 

Nyaralás: 

- Sporthoz és játékhoz, a strandra, vízpartra csak azt vigye magával, 

amire feltétlenül szüksége van! 

- Értékeit (iratok, kocsikulcs, bankkártya stb.) ne hagyja őrizetlenül! 

Vegye igénybe az értékmegőrzőt, vagy felváltva vigyázzanak a 

holmijukra! 

- A bankkártyát soha ne tárolja együtt a PIN- kóddal! 

- Online történő szállás foglaláshoz, repülőgépjegy vásárláshoz 

használjon virtuális kártyát/számlát, amin mindig csak annyi pénz 

van, amennyit éppen utalni kell! 

- A bankkártyára/hitelkártyára érdemes napi korlátozást tetetni, ha 

mégis ellopnák, ne tudják még a hitelkeretet is kimeríteni az elkövetők 

a kártya letiltásáig! 

- Értékeit ne hagyja a gépkocsi utasterében! Ha nem tudja magával 

vinni, zárja a csomagtartóba! 

- Ha mégis lopás áldozatává válna, azonnal értesítse a rendőrséget (112) 

a bankkártyát pedig tiltassa le! 

 

Fontos tudni, ha bűncselekmény történt a sérelmére, feljelentést egyaránt 

tehet külföldön és Magyarországon is, függetlenül attól, hol történt a 

bűncselekmény. 

 

Lakásuk biztonsága: 

 

Ha több napos, hetes utazást terveznek, azt ne hangoztassák, ne írjanak róla 

internetes közösségi oldalakon, ne hívják fel a figyelmet az üresen álló 

lakásra! 

 

Ha hosszabb távollétre készülnek, feltétlenül értesítsék azokat a személyeket, 

akikben megbízhatnak, ellenőrizzék le időnként a lakást, ürítsék a 

postaládát, kapcsolják be időnként a világítást! 



 

A legtöbb tolvaj a nyílászárókon keresztül hatol be a lakásba, így ezek 

védelme a legfontosabb. Ez vonatkozik a pince, padlás, a kamra és a garázs 

ajtóira és ablakaira egyaránt.  

 

 Fordítson gondot az ajtók, zárak szakszerű beszerelésére és 

alkalmazására! 

 Az ablakok védelmére jó megoldás lehet védőfólia alkalmazása, jó 

szolgálatot tehet a redőny és legbiztonságosabb a védőrács.  

 Fontos a bejárati ajtó és a nyílászárók környezetében a növényzet 

olyan módon történő alakítása, hogy ne takarják el azokat, ezáltal a 

betörőt is! 

 A láthatóság érdekében hasonlóképpen fontos a jó világítás, lehetőség 

szerint alkalmazzon mozgásérzékelő lámpákat! 

 Az elektronikai védelem, riasztók alkalmazása hasznos kiegészítője a 

mechanikai védelemnek. 

 A lakást és értékeit javasoljuk biztosítás megkötésével is védeni. 

 

 

 

 

 



Bevásárláshoz, hétvégi túrára, munkahelyre történő közlekedésre, 

egyszerűen csak sportra, szabadidő eltöltésre fiatalok és idősek körében 

egyaránt népszerű a kerékpározás. Sajnos teljesen biztos megoldás nincs, de 

néhány szabály betartásával, jó eséllyel megelőzhető, hogy eltulajdonítsák. 

 

A kerékpárja megóvása érdekében a tulajdonos teheti a legtöbbet.  

 

Javasoljuk: 

 

- Mindig lakatolják le a kerékpárjukat, akkor is, ha csak egy percre 

szaladnak be valahová és hagyják őrizetlenül! 

- A kerékpár lezárásához válasszanak erős, vastag láncú, vagy 

komolyabb U alakú lakatot, még ha azok drágábbak is!  

- Figyeljenek arra is, mihez rögzítik a kerékpárt! Lehet erős a lakat, de 

ha egy könnyen elmozdítható tárgyhoz kötik, akkor hiába. 

- Keressenek forgalmas helyet, ahol sok a gyalogos és feltűnő lesz, ha 

valaki nem a hozzá való kulccsal próbálkozik megszabadítani a 

kerékpárt! 

- Fontos feljegyezni a kerékpár egyedi azonosítóit (pl. típus, vázszám)! 

- Érdemes egyéb egyedi azonosítót is kreálni, ami alapján ezer közül is 

felismerhető lesz a kerékpár (pl. jellegzetes szín, minta, jelzés rögzítése 

a kerékpár különböző, jól látható és kevésbé jól látható részein) és 

erről fotót készíteni. Jó ötlet egy műanyag lapra felírni a tulajdonos 

nevét, telefonszámát és elrejteni a kormánycsőben vagy a 

nyeregcsőben. 

- Ha a kerékpárt közös tárolóban tartják, egyezzenek meg a többi 

használóval, hogy az mindig legyen zárva! 

- A közös tárolóban, az udvaron, garázsban tároláskor is célszerű a 

kerékpárt lezárni. 

 

Ha minden óvintézkedése ellenére a kerékpárt mégis ellopnák, adjon esélyt 

arra, hogy visszakaphassa! Ennek akkor a legnagyobb a valószínűsége, ha a 

kerékpár rendelkezik egyedi azonosítókkal és ezeket a tulajdonos ismeri. 

 

Regisztrálja kerékpárját egy biztonságos 

adatbázisba, amely a rendőrség számára is 

hozzáférhető: www.bikesafe.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bikesafe.hu/


 

Legyen gyanús, ha a megvételre kínált holmi ára szemmel láthatóan nincs 

arányban az áru valódi értékével! Ne vásároljon olyan terméket, aminek nem 

tisztázott az eredete, és az ára lényegesen olcsóbb, mint a tényleges értéke!  

 

 

Jó pihenést kívánunk! 

 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 
 
 

 

 


