
 

Bűnmegelőzési hírlevél 

 

Szabadidejében se mondjon le biztonságáról! 

 
Sokan vannak, akik télen is szívesen mennek üdülni, a téli 

sportok kedvelői síelni, sokan elutaznak otthonról hosszabb-rövidebb időre 

az ünnepi időszakban is, de ahhoz, hogy a pihenés igazi öröm legyen, 

szabadidejében is érdemes betartani a biztonsággal kapcsolatos 

legalapvetőbb szabályokat. 

A besurranásos és alkalmi lopások, a gépkocsi feltörések és a lakásbetörések 

kis odafigyeléssel  megelőzhetők. 

 

Üdülés: 

- Sporthoz és játékhoz csak azt vigye magával, amire feltétlenül szüksége 

van! 

- Értékeit (pénztárca, kézitáska, iratok, kocsikulcs, lakáskulcs, 

bankkártya, stb) ne hagyja őrizetlenül!  

- 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! 

 

 

 

 

 

 

 



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 kötésével is védeni. 

 

Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, azonnal értesítsék a 

Rendőrséget az ingyenes segélyhívó számán: 112 

 

Fontos tudni, ha külföldön történt bűncselekmény a sérelmükre, feljelentést 

egyaránt lehet tenni külföldön és Magyarországon is, és hasonlóképpen 

fordulhatnak segítségért akár a külföldi, akár a magyarországi áldozatsegítő 

központokhoz. 

 

Áldozatsegítő Központ 

Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 10.          

Tel: +36 (30) 3752176 

e-mail: askeger@im.gov.hu 

 

 
 


