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A biztonságos nyaralás feltételei 
 
  
   

  
 
Mire figyel a betörő? Hogyan gondolkodik?               Mire figyeljen Ön? Hogyan védekezhet? 
 
Arra, hogy lakott-e az ingatlan,                                   Tartsa rendben kívül - belül lakását, még          
otthon vannak-e? Ne legyen szemtanú.                     huzamosabb távollét esetén is lakottnak 
„Lakatlannak  látszik a kégli, szabad                         tűnjön, ezért kérje meg bizalmasát arra,hogy                                            

a pálya.”                                                           felügyelje, ellenőrizze időközönként. 
   

Milyen a zár? Mivel gyorsan                            -        Korszerű zárat szereltessen fel, mely több              
akar behatolni, kis erőfeszítéssel.                                ponton záródó legyen a kellő szilárdságú 
„Ha gyenge az ajtó befeszítem.„                                ajtólapon. A szerelést bízza szakemberre! 

 
    

Van-e riasztó, vagy kamera?                                         Távjelzésre alkalmas jelző-riasztó készülék 
„A riasztó bejelez máris jönnek a                                    fokozza a biztonságot. Keresse az erre  
zsaruk.”                                                                    szakosodott cégeket. Ön is azonnal 

                                                                            jelzést kaphat a behatolásról  sms-ben 
                                                                            bárhol tartózkodik. Ne felejtse el bekapcsolni! 
 

Milyen értéket tud elvinni?                                             Ne tartson otthon készpénzt, értékes tárgyait 
„Jómódú a ház, gazdag lesz a                                        zárja el falba rögzített széfbe. 
zsákmány.”                                                                      Vegye számba őket, készítsen házi leltárt 

                                                                                  a dolgok egyedi jellemzőinek feltüntetésével.  
                                                                                  Kössön biztosítást esetleges kára csökkentése 
  végett.                                                           

          
 

 
 
 
 
 

Első tennivaló elutazás előtt az 
otthon biztonságba helyezése! 
A betörő jön, lát és cselekszik… 
 

Utazás során is legyen figyelmes! 
Útközben is bűnözőkbe ütközhet, 
trükkös lopás áldozatává válhat. 



 
Milyen váratlan meglepés érheti?                                 Megelőzési tanácsok: 
 
A parkoló autóját feltörték,                                    Lehetőleg kijelölt helyen parkoljon le, majd  
ellopták a kalaptartóra                       lezárt állapotban hagyja a járművét, és ne                  
helyezett fényképezőgépét.                        hagyjon benne értéket. Elindulás előtt  
 ellenőrizze kocsija épségét és amennyiben 
 jogsértést észlel ne nyúljon  semmihez,  
 értesítse a rendőrséget ! 
 
Az autópálya pihenőjében járműve                       Trükkös lopást követtek el sérelmére,  
gumiját leengedve találta, majd kerék-                  melynek lényege, hogy szándékosan rongálják 
csere közben kilopták a nyitott utastérből                meg a parkoló járművet, és a közelben állva  
pénztárcáját, 60 ezer forintjával.                     kihasználják a tulajdonos elfoglaltságát, vagy 
 figyelmét direkt elterelve a kocsiból kilopnak 
 valamit. Figyeljen a gyanúsan viselkedőkre, 
 ne engedje őket közel és mindig tartsa zárva 
 járművét kerékcsere során is. 
                                                         
A fürdőhely parkolójától követték a                     Az indítókulcsot soha ne hagyja őrizetlen, 
tolvajok, majd alkalmas időpontba                       hanem értékesebb tárgyaival helyezze 
őrizetlen csomagjai közül kilopták                       értékmegőrzőbe. Figyelem! Fürdőhelyeken az  
kocsija indítókulcsát és elvitték a                         öltözőszekrény sem nyújt biztonságot, onnan  
járművet.                                                               is elvihetnek bármit. Indítókulcs birtokában a 
 legtökéletesebb riasztó berendezés sem jelent 
 akadályt. 
 
Külföldön járva úti okmányait                             Célszerű utazás előtt az okmányait  
ellopták. Mit tegyen, hová fordulhat?                  lemásolni vagy digitális formában e-mail 
 fiókban tárolni, és baj esetén a 
 külképviselethez fordulni 3 napon belül, 
                                                                             valamint feljelentést tenni a helyi rendőri 
 szervnél. 
                                                                     (további információ: 
 www.konzuliszolgalat.kormany.hu)    
 
 
 
 
Vízpartra, strandra ne vigyen magával jelentős értéket így készpénzt, ékszert, műszaki cikket.    
Helyezze értékmegőrzőbe mindazt, amit feltétlen biztonságban szeretne tudni. 
Amennyiben lopást követtek el sérelmére hívja a rendőrséget, a 107 vagy 112 telefonszámokon. 
További információkat olvashat a www.bunmegelozes.eu honlapunkon többek közt a Tourist Police 
menüpont alatt.  
  

A nyár a lazítás, kikapcsolódás időszaka, de a bűnözők ilyenkor sem pihennek! 
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A „strandszarkák” 
kártékonyak. Pihenés 
során is legyen résen!  


