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vagyonvédelmi 

tanácsok



Legjobb védekezés a megelőzés!

Itt a nyár, hamarosan indulnak a szabadságolások és a
zenei fesztiválok! A pihenni, nyaralni, kikapcsolódni
vágyó tömegek elfoglalják a Balatoni strandokat
Szentgyörgytől Siófokig, megtelnek a megye kedvelt
városi strandjai is. Sajnos a bűnözők is aktívabbak
lesznek, megnőhet a strandi lopások, gépkocsilopások,
gépkocsifeltörések, alkalmi lopások veszélye. Az
elkövetők könyörtelenül kihasználják a szabadságukat
töltő emberek esetleges könnyelműségét,
figyelmetlenségét, szórakozottságát. Már utazás közben
is lecsaphatnak, a strandokon őrizetlenül hagyott táskák
pedig egyenesen csábítják a tolvajokat. Senkinek sem
tűnik fel, ha a földről valaki felemel egy hátizsákot,
vagy „összepakolja” a törölközőn hagyott, vagy azzal
letakart műszaki cikkeket, pénztárcát. A parkolókban
álló gépkocsikra is veszély leselkedik. A látható helyen
hagyott értékesebb tárgyak (kamera, fényképezőgép,
GPS, táskák stb.) a gépkocsifeltörők célpontjai. A
szálláshelyen, apartmanban levő holmikra pedig a
besurranó tolvajoknak és a betörőknek fáj a foga.

A probléma összetett, de az áldozattá válás elkerülése
érdekében az első lépéseket nekünk kell megtenni.



Utazáskor

- Tömegközlekedési eszközzel utazók ne hagyják
őrizetlenül csomagjukat, okmányaikra, pénzükre,
bankkártyájukra, mobiltelefonjukra fokozottan
figyeljenek! A zsúfolt pályaudvarokon, vonatokon,
buszokon zsebtolvajok is „garázdálkodhatnak”.

- A gépkocsival nyaralni indulók pihenés, parkolás
közben ne hagyják felügyelet nélkül a telepakolt
járművet, ha kiszállnak, mindig zárják az ajtókat,
ablakokat, kapcsolják be a védelmi rendszereket!
Ez a megoldás a trükkös tolvajok ellen is véd.



Strandoláskor

- A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati
tárgyakat, bankkártyát, iratokat hagyja otthon!

- Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a
strandra!

- Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának
kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket!
ATÖRÖLKÖZŐ NEM ÉRTÉKMEGŐRZŐ!

- Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha ne
hagyjon az utastérben, de még a csomagtartóban sem!

- Nyaralója, apartmanja ablakait, ajtajait távozáskor mindig
zárja be, használja a rendelkezésre álló riasztót is!



Zsebtolvajok ellen

 Nyaralás során forgalmas helyeken - bevásárlóközpontokban,
piacon, vásártereken, nagy tömegeket vonzó rendezvényeken,
szórakozóhelyeken – találkozhatunk velük. Kedvenc
célpontjaik a táska, pénztárca, bankkártya, mobiltelefon.

- Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső
zsebeiben!

- Bankkártyája mellett soha ne legyen ott a PIN kód!

- Vásárláskor se hagyja felügyelet nélkül táskáját, pénztárcáját
és a már kifizetett árut, a gépkocsiba történő bepakolás során
is ügyeljen értékeire!

- Szórakozóhelyre csak szükséges mennyiségű készpénzt
vigyen magával, táskáját, telefonját ne hagyja őrizetlenül

- Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát
maga mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét!

- Ha tetten éri a tolvajt hangosan kérjen segítséget, értesítse a
rendőrséget!



„Fesztiválozók”
bulizók figyelmébe!

- Csak a legszükségesebb és nélkülözhetetlen műszaki
eszközöket vidd magaddal, már az utazás során is figyelj a
csomagjaidra!

- Ne viselj értékes ékszereket, figyelj telefonodra,
bankkártyádra, pénzedre. Ne a ruházatod, hátizsákod hátsó
zsebeiben tartsd azokat!

- A választott szálláshely (szálloda, panzió, fizető
vendégszoba, apartman, sátor, stb.) figyelembe vételével
tervezd meg értékeid védelmét!

- A sátorozás rejti a legtöbb veszélyt, a biztonság ennek során
valósítható meg a legnehezebben. Sátorozz az erre kijelölt,
őrzött helyeken! Lehetőség szerint használj értékmegőrzőt!

- Ne hagyd szét a kertben, az udvaron értékeid, felszerelésed,
laptopod, telefonod! Az apartmanok, nyaralók nyílászáróit
távozáskor mindig zárd be! Amikor alszol, pihensz, akkor se
feledkezz meg erről! Amennyiben rendelkezésre áll, használd
a riasztót, ill. a védelmi eszközöket!

- Gépkocsidat tartsd zárva, látható helyen ne maradjanak
benne értékek, műszaki cikkek, ruházat, de még üres táska
sem!

- Az önfeledt szórakozásnak nem velejárója a mértéktelen
alkoholfogyasztás! Ha ezt betartod, sok kellemetlenségtől
óvod meg magad! Ittasan NE vezess, biztosan hazavárnak!



A betörések, 
gépkocsifeltörések, 

besurranásos lopások 
elkerülése érdekében

A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű mechanikai
berendezéseket! Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok
felszerelésével jó eséllyel megakadályozható a behatolás!

Tartsa rendben ingatlanját, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli
fákat ritkítsa meg, vágja vissza, hogy a betörőnek, besurranó
tolvajnak ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó
eszköznek. Létráját is tartsa zárható helyen!

Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati
tárgyait ne hagyja őrizetlenül, készítsen értékleltárt, jegyezze fel
azonosítóikat, ill. fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem rendelkező
berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV filc, bármilyen más
nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor)!

A besurranások megelőzése érdekében akkor is zárja be a kertkaput,
bejárati ajtót, ha otthon tartózkodik és lehetőség szerint éjszakára se
hagyja nyitva a földszinti nyílászárókat!

Udvaron vagy közterületen parkoló autóját is zárja, ne tartson benne
értékeket, iratokat látható helyen!

Biztonságosabbá teheti ingatlanját, ha a mechanikai védelem
kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz.
Szereltessen fel riasztóberendezést! Tovább fokozhatja a biztonságot,
amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező
vagyonvédelmi cégre bízza értékei védelmét.

A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön
biztosítást!



Amennyiben mégis áldozattá, 
sértetté válik, 

azonnal értesítse 
a rendőrséget 

a 112-es segélyhívón!


