
Vigyázzunk értékeinkre! 
 

Nyári időszak a pihenés, a szórakozás ideje. Ezekben a hónapokban 

hajlamosak vagyunk könnyelműen kezelni az értéktárgyainkat, de ne felejtsük el: a 

tolvajok nyáron sem mennek szabadságra!  

 

A nyári időszakban a strandok, idegenforgalmilag frekventált 

területek a tolvajok kedvelt vadászterületei, hiszen nagy 

tömegben el tudnak vegyülni, és nem feltűnő, ha felemelnek 

a földről egy táskát. Az elkövetők nem válogatósak: minden 

értéktárgyat eltulajdonítanak, amire lehetőségük van 

(telefont, pénztárcát, órát). Az anyagi káron felül pedig 

rendkívüli bosszúságot is okoznak, hiszen az eltulajdonított okmányok pótlása sok fáradságot és 

időt vesz igénybe.  

Ezek az esetek könnyen elkerülhetők egy kis odafigyeléssel! Legjobb védekezés a megelőzés!  

- Amennyiben gépkocsival érkezik, annak okmányait és indítókulcsát vegye magához. A 

járművet zárja le, az utastérben (látható helyen) ne hagyjon semmit.  

- A gépkocsi indítókulcsát ne tegye látható helyre, mivel azzal, a fürdőzés ideje alatt, 

észrevétlenül tulajdoníthatják el a járművet.  

- A strandok vezetősége nem vállal felelősséget az öltözőben hagyott értéktárgyakért. 

Lehetőség szerint vegye igénybe a strand értékmegőrzőjét. (Ékszereit, értékesebb műszaki 

eszközeit, okmányait itt helyezze el a strandolás ideje alatt.)  

- Strandra mindig csak a legszükségesebb 

dolgokat vigye magával. Telefonját, 

fényképezőgépét hagyja otthon, vagy 

gondoskodjon róla, hogy a hátrahagyott 

értéktárgyakra mindig figyeljen valaki. A 

nyakban viselhető, vízhatlan pénztárca is 

nagyszerű megoldást jelenthet.  

- Bankkártyájának PIN kódját ne tartsa a 

bankkártya mellett.  

 

Mindig figyeljen értékeire!  

Kellemes nyarat és jó pihenést kíván 
a Váci Rendőrkapitányság! 

 

Előzzük meg a vízi beleseteket! 



A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez veszélyessé is válhat. 
Annak érdekében, hogy a felüdülés gondtalanul teljen, szívleljék meg tanácsaikat és tartsák be a 
szabadvizekben való tartózkodás alapvető szabályait (46/2001. (XII. 27.) BM rendelet)  
 

Tilos fürdeni: 

- hajóútban; 

- hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó 

munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres 

körzetében; 

- vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, 

egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres 

körzetében; 

- kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, 

vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében; 

- egészségre ártalmas vizekben; 

- a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad 

vizekben; 

- vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 

méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb 

távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra; 

- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb 

a mély víz határáig; 

- ahol azt tiltó tábla jelzi. 
 
Hasznos tanácsok:  

-  Tartózkodjon a fürdőzéstől közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, továbbá szeszes ital, 

vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban! 

- Napozás után testét zuhanyzással, vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha ne 

ugorjon vízbe! 

- Szív- és érrendszeri, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha 

nem fürödjenek! 

- Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és nem látható 

kövek, cölöpok maradandó sérülést, rosszabb esetben akár halált is okozhatnak!   


