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Hasznos tanácsok utazás előtt 
 

Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait! 
 

 

Augusztusban még sokan kihasználják az iskolai szünidő adta utolsó napokat és nyaralni 

mennek. Mit is tehetünk a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás érdekében? Néhány fontos 

lépéssel megelőzhetjük a betöréseket és távollétünkben is garantálhatjuk az értékeink 

biztonságát. Ha megteszünk néhány óvintézkedést, elkerülhetjük a bűncselekményeket. 

Amennyiben hosszabb távollétet tervezünk, fontos a lakásunk biztonságának fokozása. Ennek 

érdekében fogadják meg az alábbi rendőrségi tanácsokat: 

Ne tegyük közhírré, hogy nyaralni megyünk! 

 Csak azokkal osszuk meg, hogy nyaralni megyünk, akikkel feltétlenül szükséges, 

illetve akik segédkeznek majd lakásunk védelmében a távollétünk során. 

 Minél kevesebb ember tud az utazásunkról, annál kevesebb esély van arra, hogy ez 

az információ olyanokhoz is eljusson, akik betörhetnek a lakásunkba.  

A nyaralós képeket ráérünk posztolni ha hazaérkeztünk! 

 Távollétünkről ne osszunk meg adatokat, képeket semmilyen internetes felületen, 

illetve közösségi oldalon, mivel ezek árulkodóak lehetnek. Csak a nyaralás után 

posztoljuk az ott készült felvételeket. 

 A sokak számára igénybe vehető nyílt wifi használata magasabb kockázattal jár, 

mint a saját otthoni rendszerünk, így ezeket a hálózatokat kezeljük kellő 

elővigyázatossággal, fiókjainkból mindig lépjünk ki, jelszavainkat sose rögzítsük, 

és lehetőleg ne használjunk olyan oldalakat, amelyek pénzügyi tranzakciók 

lebonyolítására szolgálnak. 

Teendők a ház körül: 

 Mindig gondosan zárjuk be az ajtót, az ablakokat. Célszerű modern zárrendszert 

alkalmazni, amely nagyban megnehezítheti a betörők dolgát. 

 Ha van rá lehetőség alkalmazzunk időzített világítást. 

 Használjunk riasztóberendezést! 

 Figyeljünk a kert rendezettségére, azon belül is a fák, bokrok megritkítására, hogy 

a szomszéd, vagy a járókelők és a rendőrök szemmel tudják tartani a ház körüli 

mozgást, az esetleges jogszerűtlen behatolást. A kerítés is legyen átlátható! 

 Ne hagyjunk a ház körül olyan tárgyakat, amelyek megkönnyíthetik a lakásba való 

bejutást! 



 Kérjük meg a szomszédot, vagy valaki megbízható személyt, hogy szemétszállító 

napokon rakja ki a kukánkat, majd vigye vissza, függetlenül attól, hogy az 

tartalmaz-e szemetet, avagy sem. 

 Hosszabb út esetén kérjük meg a szomszédot/ismerőst hogy gondozza a kertet, 

nyírja le a füvet, mert ezek a tevékenységek is azt a látszatot keltik, hogy éppen 

lakják az adott lakást. 

Teendők a házon belül:  

 A lakásban ne tartsunk nagy mennyiségű készpénzt! 

 Értékeinket gondosan zárjuk le erre a célra kialakított biztonságos 

lemezszekrényben, széfben. 

 Ékszereinket, elektronikus berendezéseinket ne tartsuk szem előtt. 

 Az ablakok és ajtók bezárása mellett fontos, hogy besötétítsünk, elhúzzuk a 

függönyöket, redőnyöket, ezzel is megakadályozva a „kíváncsiskodók” 

nézelődését.  

 Kérjünk meg egy megbízható személyt, hogy amíg távol vagyunk, rendszeresen 

ellenőrizze a nyílászárókat, illetve azok sértetlenségét. 

 Készítsünk úgynevezett zsebleltárt a műszaki cikkekről, értékekről, azt 

biztonságos helyen tároljuk! A műszaki cikkek gyári számát dokumentáljuk, 

mobiltelefon esetén az IMEI számot rögzítsük, műalkotásainkról készítsünk 

képeket arra az esetre, hogy ha ezeket eltulajdonítanák, azok könnyebben 

kereshetővé/azonosíthatóvá váljanak. 

 Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, ahol a vakációt töltjük, és 

egy telefonszámot, ahol baj esetén el tud érni minket. 

 Lehetőség szerint, egy hozzátartozónkat kérjünk meg a lakás időszakos 

ellenőrzésére, valamint a postaláda kiürítésére. 

Pár fontos óvintézkedéssel jelentősen megnehezíthetjük a betörők dolgát, valamint 

biztonságban tudhatjuk lakásunkat és értékeinket, amíg távol vagyunk otthonunktól. Fontos 

ezekre odafigyelni. Ha lehetősége engedi, szereltessen fel modern elektronikai biztonsági 

berendezéseket. Egy lakásbetörés esetén nem csupán anyagi károk keletkeznek, de az 

elszenvedők pszichés szempontból is megsérülhetnek. 

 
A zavartalan pihenés és az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük, hogy fogadják meg 

tanácsainkat! 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az bűncselekményt követnek el az Ön sérelmére, kérjük haladéktalanul tegyen bejelentést a 

rendőrségen személyesen, vagy a 112-es ingyenes segélyhívó számon! 



„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a 

fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került kijelölésre 

valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá fordulók részére elektronikus úton, előadásokon, 

fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel kapcsolatos 

büntetőjogi kérdésekben.  

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság 

Vojtkovszky Attila r. főtörzszászlós 
Telefonszám: 06-32-411-255/32-15 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság 

Kobl Gábor c. r. őrnagy 

Telefonszám: 06-35-300-344/60-62 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Pásztói Rendőrkapitányság 

Szigyártó Marianna Éva c. r. alezredes 

Telefonszám: 06-32-460-255/63-43 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Rétsági Rendőrkapitányság 

Pálinkásné Eigen Éva c. r. őrnagy 
Telefonszám: 06-35-350-144/64-59 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Szécsényi Rendőrkapitányság 

Oman Lajos r. alezredes 
Telefonszám: 06-32-372-255/65-69 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 

Bencsik Ernő r. százados 
Telefonszám: 06-32-420-020/33-53 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

 

Kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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