
 

 
 
 
 

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az alábbi 
tanácsokkal kívánja elősegíteni, hogy az augusztusi rendezvények  programjain 
résztvevők szórakozását ne árnyékolja be semmilyen jogsértés: 
 

 Kérjük, hogy a rendezvények alkalmából is tartsa be a társadalmi együttélés 
szabályait, mind a rendezvényeken való részvétel, valamint a rendezvényekre történő 
közlekedés során legyen türelmes embertársaival. 

 
 Feleslegesen, szembetűnő helyen viselt nagy értékű ékszereket és egyéb tárgyakat ne 

vigyen magával a rendezvények helyszínére. 
 

 Fordítson kiemelt figyelmet értékeire, ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, 
iratokat, mobiltelefont. Nagy tömegben táskáját, csomagját zárt állapotban, lehetőleg 
testhez szorítva tartsa, és sűrűn ellenőrizze. 

 
 Győződjön meg arról, hogy otthonában nem hagyott elektromos, vagy egyéb 

tűzveszélyes eszközt bekapcsolt állapotban, lakásának ablakait és ajtóit bezárta és a 
lakás kulcsait biztonságos helyen tartja őrizetében. Ügyeljen arra, hogy távollétéről 
illetéktelenek ne szerezzenek tudomást. 

 
 Tisztelettel kérünk minden, a rendezvényekre kilátogató személyt, hogy mielőtt 

elindulna, gondosan tájékozódjon a tervezett útvonallal, várható időjárási 
viszonyokkal kapcsolatban. Ehhez lehetőség szerint vegye igénybe a telefonos, 
internetes és információs szolgálatokat! Ehhez alakítsa programját, útvonalát és 
öltözködését is! 

 
 Gondoskodjon az Önnel együtt érkező fokozott figyelmet igénylő személyek 

(gyermekek, időskorúak) egészségének védelméről, legyen Önöknél – nem 
alkoholtartalmú – folyadék, tájékozódjanak előzetesen, hogy a helyszínen a 
folyadékveszteségük pótlására milyen lehetőségük lesz! Kisgyermekkel ne menjen a 
tömeg sűrűjébe! 

 
 Már az érkezés előtt állapodjanak meg az ünneplés helyszínétől távolabb eső, 

belátható helyen levő fix, egyedi találkozási pontban, hogy az esetleges eltűnés, szem 
elől tévesztést követően minél hamarabb találkozhassanak. Tekintettel az elektronikus 
mobil informatikai hálózatok várható leterheltségére elképzelhető, hogy más úton 
nem lehet majd családtagjait, ismerőseit elérni! A kiskorú gyermekénél legyen az Ön 
elérhetőségét tartalmazó cédula, a legkisebbek esetén célszerű a kiskorú ruházatán, jól 
látható helyen rögzíteni! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Ismert betegsége esetén ne menjen a tömeg sűrűjébe és ne csak az Önnel együtt 
érkezőkre, hanem az ünneplő tömegben embertársaira is fordítson figyelmet, nyújtson 
segítséget a rászorulóknak, kisgyermekes családoknak és idős személyeknek! 

 
 Az élet- és balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében kérjük, hogy az 

ünnepségek helyszínén, a közterületen elhelyezett műtárgyakat rendeltetésszerűen 
használja, a villanyoszlopokra, pavilonok tetejére ne másszon fel, ne engedje fel az 
ilyen helyekre hozzátartozóit! 

 
 Amennyiben nem tömegközlekedési eszközzel kíván a helyszínre érkezni, abban az 

esetben kérjük, hogy gépjárművében ne hagyjon értéket, győződjön meg járműve 
lezárt állapotáról és a beszerelt riasztóberendezés működéséről. 

 
 Tájékozódjon az ünnepségek közelében levő útlezárásokról, illetve a parkolási 

lehetőségekről. Fordítson különös figyelmet arra, hogy járművével olyan helyre 
parkoljon, ahova visszatalál, illetve ahonnan járművét nem szállítják el. Amennyiben 
járművét ennek ellenére elszállítják, forduljon a legközelebbi rendőrhöz, aki a 
forgalmi rendszám, valamint a szabálytalan parkolás helyének ismeretében fog tudni 
tájékoztatást adni. 

 
 Lehetőleg őrzött parkolóban hagyja gépjárművét! 

 
 A tömegben tartózkodás során legyen fokozott figyelemmel! Táskáját ne a vállán, 

hanem elöl a mellkasán, vagy a karja alatt leszorítva tartsa! Lopáson, vagy egyéb 
bűncselekményen tetten ért személyre azonnal hívja fel környezete figyelmét, kérje 
segítségüket, értesítse a legközelebbi rendőrt vagy tegyenek bejelentést a 107 vagy 
112 segélykérő számokon. 

 
 Váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyszín elhagyásakor tartsa be a rendezők 

utasításait. Kerülje a hangoskodást, lökdösődést! Igyekezzen felmérni a helyzetet és 
higgadtan elhagyni a helyszínt.  

 
 Felhívjuk az állattartók figyelmét arra, hogy kedvenceik felügyeletéről 

gondoskodjanak, amennyiben megoldható, ne vigyék magukkal az ünnepségekre. 
Legyenek tekintettel arra, hogy az ünnepléssel járó tömeg, illetve a zajhatások a 
háziállatok magatartását megváltoztathatja, aminek hatására megriadhatnak, 
elszökhetnek gazdáiktól. 

 
 
 

 
TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTONSÁGUNKÉRT!                                                          
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