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A NYÁR VESZÉLYEI
Itt a nyár, a pihenés és a nyaralás ideje, amikor próbálunk kikapcsolódni a hétköznapok világából.
Aki teheti, megcélozza a strandokat, wellness-központokat vagy a természetes vízpartokat.
Általában magunkkal visszük a kényelmünket biztosító értékeinket, készpénzt, bankkártyát, üdülési
csekket vagy műszaki cikkeket (fényképezőgép, MP-4, mobiltelefont) és természetesen ékszert,
kulcsokat.
Sajnos a körültekintést és óvatosságot nem spórolhatjuk meg ezekben a napokban sem, mert a
strandszarkák a meleg napokon is „dolgoznak” és hidegzuhanyként érhet bennünket cselekményük
eredménye.
Melyek a veszélyforrások?
Hasznosítható tanácsok autónk védelmében:
 A parkolóhely megválasztásánál legyen szempont, hogy kijelölt parkolóban álljon le. Az
ilyen parkolókban általában fizetni kell, viszont legtöbb helyen van valamilyen
ellenőrzés, esetenként kültéri kamera, esetleg sorompó védi a területet, és éjszakára
kivilágítják. (Figyelje a parkolás rendjére figyelmeztető táblákat, feliratokat!)
 A fizetős parkolóban kapott jegyet vigye magával, mivel azt az autótolvaj fel tudja
használni távozáskor (egyes helyeken a beléptetéskor kapott parkoló kártyát távozáskor
szükséges felmutatni).
 Fontos! A gépjárművet kulccsal zárja le, az ablakokat résnyire se hagyja nyitva, és
használja a meglévő mechanikai, illetve elektronikus védelmi és riasztó berendezéseket,
melyek nehezítik a jármű feltörését és a motor indítását.
 Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktárgyat (ruhát, táskát), mivel ezek a tolvajok
figyelmét felkelthetik, azokét, akik kisebb érték megszerzése végett betörik az
ablaküveget. Komolyabb értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni, mert nincs
biztonságban (pld: laptop).
 Figyelem! Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési módszer, hogy ki- és beszálláskor
megszólítják a kiszemelt áldozatot, és különféle módon elterelik a figyelmét, majd a már
nyitott utastérből észrevétlen ellopják értékeit. A figyelemelterelés közé tartozhat az,
hogy műszaki hibára hívják fel a figyelmet, például előzőleg kiszúrják szándékosan a
gumiabroncsot, és a kerékcsere alatt lopnak.
 Egy másik trükkös lopási módszer, hogy a parkoló kocsitól követik áldozatukat, akinek
autókulcsát megszerzik majd annak segítségével viszik el a járművet. Ez előfordulhat
oly módon is, hogy a strandon hátrahagyott holmival együtt emelik el a kulcsot.
Másrészt előfordul, hogy öltözőszekrényt törnek fel, illetve az elektromos kóddal záródó
ajtót nyitják fel és viszik el az indítókulcsot.
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Tanácsok strandlopás elkerülésére:
 Ne vigye magával csak a legszükségesebb dolgokat! Kerülje az értékes ékszer, nagyobb
mennyiségű készpénz, műszaki cikk, feltűnő érték vízpartra történő kivitelét. Készpénzt,
autókulcsot – a fenti okok miatt – vigye magával valamilyen vízhatlan tárolóeszközben,
amit esetleg nyakban hordhat.
 Amennyiben működik értékmegőrző, azt vegye igénybe, mert az ott elhelyezett
tárgyakért felelőséget vállalnak. Ennek kulcsa mindig legyen Önnél.
 Őrizetlenül ne hagyja dolgait! Amennyiben többen vannak, egy valaki folyamatosan
maradjon a csomag mellett.
 A közvetlen Ön mellett strandoló személyeket vegye szemügyre, figyeljen a szomszédja
csomagjaira is.
 A gyanúsan viselkedő személyekre figyelje meg és szóljon a strand alkalmazottainak, ne
menjen el szó nélkül az észlelt negatív jelenségek mellett!
 Lopás észlelése esetén azonnal értesítse a rendőrséget, a helyi biztonsági szolgálatot, és
a fürdőhely személyzetét, adjon pontos tárgyleírást az elvitt dolgokról, az elkövető(k)
személyéről.
 Amennyiben bankkártyát vitték el intézkedjen azonnal telefonon a letiltásról, lakáskulcs
esetén zárcseréről (bankkártya mellett ne tároljuk PIN kódunkat).
 Hasznos lehet, ha ismeri az értékei ismertető jeleit, amelyek a későbbi azonosítást
megkönnyítik (műszaki cikk esetén: típus, gyári szám, IMEI szám)!
 A helyszínt őrizze meg eredeti állapotában, és ne nyúljon ahhoz, amihez a tettes
láthatóan hozzáérhetett, vagy amit hátrahagyott (a rögzített nyomok bizonyítékul
szolgálhatnak). A hatóság kiérkezéséig a terület őrzéséről valaki gondoskodjon.
Az esetek felderítését nehezíti, hogy a sértettek sokszor a strandolás végeztével észlelik a
megkárosításukat, és a tettesről ritkán van információjuk, a sok vendég között is alig akad, aki
felvilágosítást tud adni.
Ennek ellenére, ha kárt szenved, azonnal tegyen feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon és
az elvitt dolgokról adjon részletes leírást, valamint vegye igénybe az áldozatsegítő szolgálat
segítségét.
Bővebb információt kaphat a www.police.hu és a www.bunmegelozes.eu honlapokon.
Amennyiben külföldi utazást tervez, tanulmányozza át a Külügyminisztérium honlapján
megjelentetett, az egyes országokról külön-külön elkészített beutazási feltételeket, valamint
konzuli tárgyú tájékoztató kiadványokat. Továbbá tanácsos a honlapon szereplő listákból kigyűjteni
a felkeresni kívánt országokban működő nagykövetségek, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzuli
képviseletek címeit, telefonszámait.
KÖRÜLTEKINTÉSSEL, ÓVATOSSÁGGAL ELŐZZÜK MEG A BŰNCSELEKMÉNYT!
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