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NYÁRON IS BIZTONSÁGBAN! 

 

Végre itt a nyár, az üdülési szezon, számos program, kaland várja a kikapcsolódni vágyókat, 

ami legalább ennyi „programot” jelent az elkövetők számára is, akik látszatra semmiben nem 

különböznek a nyaralóktól, fesztiválozóktól, könnyen elvegyülnek a tömegben. Tudják, hogy 

ilyenkor kevesebb figyelmet fordítunk vagyontárgyaink védelmére, amit ki is használnak, 

Válogatás nélkül lopnak el bármit, elsősorban pénzt, pénztárcát a különböző okmányokkal, 

bankkártyával, hitelkártyával, de nagyon gyakran a mobiltelefonok, kerékpárok, lakáskulcsok, 

gépkocsikulcsok is a zsákmányukká válnak. 

 
Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait, hogy gondtalanul 

teljen a nyaralás! 
Egy kis körültekintéssel megelőzhető, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. 

 

 

 Csak annyi pénzt, illetve olyan értéket 

tartsanak maguknál, amire feltétlenül 

szükség van! 

 Strandon használják az értékmegőrzőt, ha 

erre nincs lehetőség a csomagokra, 

táskákra felváltva vigyázzanak! 

 Gondoljon arra is, ha őrizetlenül hagyja 

értékeit vagy feltűnő helyen tartja, azokkal 

a tolvajok figyelmét is felhívja!  
 

 

 Ne feledjék, hogy a tömeg kedvez a 

zsebtolvajoknak, ezért vásárláskor 

pénztárcájukat, illetve bankkártyájukat zárt 

táskában vagy belső zsebben tartsák! 

 Nagy tömegben fokozottan figyeljenek 

gyermekeikre, mert könnyebben előfordul, 

hogy eltévednek, eltávolodnak a szülőtől! 

 Legyen bizalmatlan az idegenekkel, ne 

hagyja, hogy eltereljék a figyelmét! 



 Gépkocsijukat minden esetben zárják le és 

ne hagyjanak benne értékeket (táska, 

mobiltelefon, pénztárca, GPS, stb.)! Ne 

feledjék, a járműben, látható helyen 

hagyott táskáról csak Önök tudják, hogy 

nincs benne érték! 

 Ablakot résnyire sem szabad nyitva 

hagyni, távirányítóval történő zárás esetén 

ellenőrizzék, hogy valóban bezáródott-e az 

ajtó! 

 Iratait, különösen a forgalmi engedélyt 

soha se tartsa a gépjárműben! 
 

 
Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 

a rendőrséget a 112-es 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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