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Nyári bűnmegelőzési tanácsok  

 
Gyermekek biztonsága 

 A gyermekek védelmét legmegfelelőbben a szülői 
felügyelet szolgálhatja. Ennek alapja a szülő és a 
gyermek közötti nyílt, őszinte, szeretetteljes kapcsolat. 
Ha a fiatalokkal valamilyen kellemetlenség történik a nap 
folyamán, fontos, hogy bizalommal forduljanak a 
szüleikhez. Jó, ha tudják, hogy a problémák 
megoldásában nem a barátok, hanem a szülők tudnak 
valódi segítséget nyújtani.  

 Jó, ha a gyermekek nyáron is értelmes elfoglaltsággal 
töltik az időt. A csellengés, csavargás hamar 
meggondolatlan, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni. Az elkóborolt gyermek sérelmére 
akár bűncselekményt is elkövethetnek. A nála lévő vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, 
ő maga pedig akár beteges hajlamú felnőtt áldozatává is válhat. Fontos, hogy a szülők, 
nagyszülők nyáron is tudjanak arról, hogy a fiatalok hová mennek, hol tartózkodnak. 

 Tudatosítsák, hogy feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal ne hívják fel magukra a 
figyelmet! Nagyobb pénzösszeget ne, vagy csak több helyen elosztva vigyenek magukkal! Ne 
hagyják őrizetlenül értékeiket! 

 Ha a fiatalok viszonylag késői időpontban megtartott programon szeretnének részt venni, oda 
csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, és kerüljék a rosszul kivilágított, 
elhagyatott helyeket! 

 Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy az idegenekkel legyenek mindig óvatosak. Ne 
szálljanak be ismeretlen autóba, ne engedjenek idegent a lakásba! 

 Hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a szórakozóhelyeken ne hagyják őrizetlenül poharaikat, 
nehogy valamilyen kábító hatású anyagot tegyenek bele! Tudatosítani kell bennük, ha 
valamilyen tiltott szerrel kínálnák meg őket, nyugodtan mondjanak nemet, és hagyják ott a 
társaságot. 

 Amennyiben megpróbálna valaki beléjük kötni, igyekezzenek elkerülni a konfliktust, 
próbáljanak meg kitérni a problémás helyzet elől! Ha ez mégsem sikerülne, őrizzék meg a 
higgadtságukat és a nézeteltérés békés rendezésére törekedjenek! 

 Napjaink egyik fontos feladata a fiatalok védelme az internet káros hatásaival szemben. 
Egyrészt bizonyos tartalmak jelenthetnek veszélyt a kiskorúakra, másrészt a chatelés, amikor 
az ismeretlen beszélgetőpartner akár személyes találkozóra is hívhatja a gyermeket. Ilyen 
esetben is kulcsfontosságú a szülői odafigyelés. 

 Tanítsák meg már gyermekkorban a 112-es egységes európai segélyhívószám használatát!  Jó, 
ha tudják, hogy ez a szám mind vezetékes, mind mobiltelefonról ingyenesen hívható az 
Európai Unió, sőt szinte az egész kontinens területén. Tudatosítsák a fiatalokban, hogy – 
vészhelyzetben – a 112-es segélyhívószámon kérhetik a Mentők, a Rendőrség és a 
Katasztrófavédelem segítségét! Fontos felhívni a figyelmüket, hogy az indokolatlan hívások 
túlterhelik a rendszert, veszélyeztetve ezzel olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban 
segítségre szorulnak. 



 
Vagyonvédelmi tanácsok 

 A besurranásos és alkalmi lopások, a 
gépkocsifeltörések, illetve a lakásbetörések egy kis 
odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek.  

 Amikor nyaralni indulnak, ne felejtsék el becsukni az 
ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszajtót! Ha van a 
lakásban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen 
aktiválják! 

 Amennyiben hosszabb időre hagyják el otthonukat, 
kérjék meg rokonukat, ismerősüket, hogy rendszeresen 
ürítse a postaládát! Ha kulcsot is tudnak neki adni, jó, ha naponta változtat a redőnyök állásán.  

 Érdemes beszerezni programozható villanykapcsolót. A különféle időpontokban felkapcsolódó 
lámpa azt a benyomást keltheti, hogy valaki otthon tartózkodik. 

 Tájékoztassák szomszédjukat, hogy mennyi időre utaznak el! Kérjék meg, hogy figyeljen a 
lakásra, házra!   

 Amennyiben szabadságukat otthon töltik, akkor sem árt az óvatosság. Ha a lakásban 
tartózkodnak, napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a 
hívatlan látogatót! Ha kertes házban laknak, a kertkaput se felejtsék el bezárni!  

 Ha csak rövid időre hagyják el a lakást, vendéget kísérnek ki vagy éppen egy ismerőssel 
váltanak pár szót, akkor is mindig zárják be az ajtót! 

 A szellőztetéssel is legyenek óvatosak! Ne hagyják kitárva földszinti lakásuk ablakait, ha nem 
tartózkodnak a szobában!  

 A gépkocsira vonatkozó bűnmegelőzési tanácsok természetesen a nyári időszakban is 
érvényesek. Ne hagyjanak értéket a gépkocsiban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz! 
Mindig zárják be a jármű ajtajait, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor 
is, ha csak pár percre hagyják el az autót!  

 Értéket soha ne hagyjanak az autóban, még a csomagtartóban sem! A tolvaj a gépkocsiba 
bejutva kinyithatja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is.  

 Értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék ruházatuk, táskájuk külső zsebébe! Azokat mindig belső 
zsebben vagy zárható táskában helyezzék el! Táskájukat egyetlen pillanatra se hagyják 
őrizetlenül! 

 Strandolás közben se feledkezzenek meg a vagyonvédelmi szabályokról! A fürdőhelyek 
ugyanis nem vállalnak felelősséget az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, a táskára terített 
törölköző pedig nem védi meg az értékeket.  Amennyiben van értékmegőrző, feltétlenül 
vegyék igénybe! Nem célszerű a strandra nagyobb mennyiségű készpénzt vinni. A feltűnő és 
értékes használati tárgyakat tanácsos otthon hagyni. 

 
 
 
 

Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk! 
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