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Javában tombol a nyár, itt az idő kimozdulni, szabadságunkat valami igazán 
izgalmas dologgal tölteni. 

A nyár a legalkalmasabb évszak a kempingezéshez. 
 
 

Kempingekben elkövetett lopások megelőzése 
 

 
A rendőrök a nyári turisztikai idény kapcsán felhívják a a sátorozók figyelmét 

a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének fontosságára.     
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakat ajánlja 
a kempingezők figyelmébe:  

 
Sátrát, lakókocsiját minden esetben zárja, még akkor is, ha csak rövid 
időre távozik is onnan!
A magára hagyott sátorban ne hagyjon értéket, okmányokat!
Amikor a sátorban tartózkodik, akkor se helyezze értékeit a bejárat 
közelébe vagy az oldalzsebekbe!
A sátor mellett parkoló autóban ne hagyjon az utastérben látható 
helyen semmit, még ruhát, cipőt sem!
Pénzét, okmányait tartsa magánál vagy ha lehetőség van rá, a kemping 
értékmegőrzőjében helyezze el! 



TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT

Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű szabály betartásával 
elkerülhetőek: 

A digitálisan tárolt adatai védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjon 
el: egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt elvesztésük 

(például: technikai probléma, szándékos károkozás) esetén is vissza tudják 
állítani azokat: 

 
Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg!
Soha ne adjon meg jelszót, PIN-kódot e-mailben küldött kérésre!
Belépéskor mindig gépelje be az URL-címet, ne a kapott linkre kattintva 
lépjen be az oldalra!
Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy az 
adott bank eredeti oldalán adja meg az adatokat, más oldalon (példuál: 
kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!
Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (http-előtagú) 
oldalon adjon meg!

Adataink védelme 

Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát!
Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a 
megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
Csoportosíthatja ismerőseit, ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat.
Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő 
bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen 
személyes adataihoz (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre stb.) fér 
hozzá! Szükség esetén módosíthatja az elérhető információk körét.
Más által is használt számítógépen –ha befejezte az internet használatát 
–minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A 
böngésző bezárása nem elegendő.
Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól! Erre 
alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a biztonsági mentés idejére 
csatlakoztatunk a számítógéphez, vagy olyan onlinetárhely, amely tárolja a 
fájlok korábbi verzióját is.
Folyamatosan frissítse számítógépén az operációs rendszert és az Ön által 
használt programokat, mobileszközein pedig az alkalmazásokat!



Lakatoljon okosan! 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a kerékpárlopások 

megelőzésére. 

A kerékpárlopáshoz néhány másodperc is elegendő, azonban  kellő óvatossággal és 
megfelelő védelmi eszközökkel, módszerekkel ezeknek a bűncselekményeknek egy 

része megelőzhető.

Azért, hogy biciklije ne váljon a kerékpártolvajok célpontjává, fogadja meg a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság alábbi tanácsait:

Forgalmas, jól látható, lehetőleg térfigyelő kamerákkal megfigyelt helyen hagyja 
biciklijét – ne eldugott utcában, kapualjban! A gyalogos forgalomnak visszatartó 
ereje lehet a tolvajokkal szemben!
Használjon minőségi zárat! A kerékpárzár minősége álljon arányban a kerékpár 
árával!
A lakat lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kereket is átéri, és legyen mindig 
valamilyen stabil tárgyhoz - például fához, oszlophoz kerítéshez - rögzítve!
Miután lezárta a biciklit, a kosárban, csomagtartón, kormányon ne hagyjon semmit!
Ha hosszú időre zárja le kerékpárját, akkor ne hagyjon a biciklin mozdítható értéket! 
Vigyék magukkal a kilométerórát, lámpát, kulacsot, pumpát és ne feledjék 
szatyrukat, táskájukat se!
Kertes házak udvarain az utcáról jól látható helyen ne hagyjanak kerékpárt!
Jegyezze fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertető jegyeit (típus, 
szín, vázszám).
Regisztráltassa kerékpárját a BikeSafe programban, ahol a rendőrség 
adatbázisában rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a 
felderítést! A programról bővebben a www.bikesafe.hu oldalon olvashat.




