
 
 

 

 
 

 

 

 

Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

Biztonságban induljon a nyár! 

A nyári időszak beköszöntével kezdetét veszi a turisztikai szezon Csongrád megyében is.  

A gondtalan pihenés eltöltése érdekében, íme néhány fontos információ,  

amelynek figyelembe vételével elkerülhető az áldozattá válás:  

 

 Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk min-

den helyzetben fokozottan ügyelni! 

 A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biz-

tonságos helyre tegyük! (kabát belső zsebébe, 

olyan zárt táskába, melyet a kézre tudunk erősí-

teni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve 

elől hordott táskába) 

 Ha forgalmas helyen hosszabb időn keresztül 

gyanúsan viselkedő személyt látunk magunk 

mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek, és le-

gyünk fokozottan óvatosak! 

 Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helye-

zett táskát, mert a vásárlás ideje alatt a tolvajok 

néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják azt! 

 Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, 

hisz az ilyen jellegű bűncselekményeknél a tény-

leges kárérték mellett plusz kiadásként jelentkez-

het az iratok beszerzésére fordított pénz és idő! 

 A gépjármű sem biztonságos tárolóhely. Semmi-

lyen értéket, csomagot ne hagyjunk látható he-

lyen, és lehetőleg megfelelően biztonságos, őr-

zött parkolót vegyünk igénybe! Bankkártya eltu-

lajdonítása esetén azonnal le kell azt tiltatni, gép-

kocsi- vagy lakáskulcs ellopása esetén ajánlott a 

zárcsere! 

 Nyaralás előtt szóljunk szomszédunknak, roko-

nainknak. Tudják, hogy meddig leszünk távol, 

kérjük őket a postaláda kiürítésére! 

 Idegenekkel ne közöljük távollétünk időtarta-

mát! Tehát a közösségi médiában se tegyünk 

közzé ere vonatkozó posztokat. 

 Csak megbízható személynek, rokonnak, szom-

szédnak hagyjuk meg elérhetőségeinket! 

 Lakáskulcsot ne tegyünk a bejárati ajtó közelé-

ben található „biztos” rejtekhelyre (lábtörlő, vil-

lanyóraszekrény)! 

 Kulcsainkat ne tartsuk igazolványainkkal egy he-

lyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segít-

séget adunk pontos lakcímmel, autórendszámmal 

a betörőknek! 

 Sport, játék, strandolás közben is vigyázzunk ér-

tékeinkre! Nagyobb összeget ne vigyünk ki a 

strandra! Amiket feltétlenül szükséges magunk-

kal vinni, tároljuk biztonságos helyen, lehetőség 

szerint a strand széfjében! 

 A nyakban viselhető, vízhatlan pénztárca szintén 

nagyszerű megoldás a tolvajok ellen. 

 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖKBIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
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