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Legyenek biztonságban húsvétkor is! 

 
A Covid-19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó biztonsági intézkedések szűkebb lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a húsvéti ünnepeket - az eddigi években megszokott módon – 
felszabadultan, nagyobb családi vagy baráti társasággal ünnepeljük. Az egészséget szem előtt 
tartva, a járvány további terjedésének megakadályozása szempontjából mindenki számára 
kötelező, hogy a meghatározott korlátozó intézkedéseket betartsa!  
Az ünnephez kapcsolódó bevásárlás azonban az idén sem marad el, mert a szupermarketek, 
élelmiszer boltok, piacok, illatszer boltok nyitva vannak és az előírások betartása mellett 
várják a vásárlókat.    
 
Kérjük, vegyék figyelembe bűnmegelőzési tanácsainkat, melyekkel a gondtalan és örömteli 
ünnephez szeretnénk hozzájárulni! 
 
Bevásárló központokban, piacokon, élelmiszer boltokban:   
 
 

• Az alkalmi lopásokat, zseblopásokat jellemzően az 
utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy 
bevásárló központokban követik el. Pénzét, 
bankkártyáját, egyéb értékeit már az otthonról történő 
elindulást megelőzően tegye biztonságos, nem 
észrevehető, vagy nehezen hozzáférhető helyre! 

• Tömegközlekedéssel történő utazás vagy várakozás 
során kerülje a tömeget!   

• A telefon és a bankkártya PIN kódját jegyezze meg, ne írja le, és főleg ne tartsa a 
bankkártya, mobiltelefon mellett!  

• A pénz- és irattárcát ne a táska, kosár tetején vagy a nadrág hátsó zsebében tartsa, mert 
onnan könnyen eltulajdonítható!  
 

• Amennyiben gépkocsival megy vásárolni, ellenőrizze, hogy nem maradt-e a kocsi 
utasterében táska, kabát, mobiltelefon, tárca, ami felhívhatja a figyelmét a gépkocsi 
feltörőnek! 

• A vásárlást követően, ha már bepakolt a kocsiba, ne menjen vissza az üzletbe, mert ezt 
szintén kifigyelhetik az alkalmi tolvajok és feltörhetik az autót! 

• Amennyiben észleli, hogy feltörték a gépjárművet, ne nyúljon semmihez annak 
érdekében, hogy a lehetséges nyomokat megőrizze. Értesítse a rendőrséget! 

 
Amennyiben lopást vagy gépkocsi feltörést követtek el sérelmére, tegyen 
bejelentést a rendőrségre az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!  Ha a 
lopás során a lakáskulcsát is elvitték, mihamarabb cseréltesse le a zárat, ha pedig 
a bankkártyája tűnt el, azonnal tiltassa le!  
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Közúti közlekedés során 
 
Az idei húsvét kevésbé hozza össze a családokat, kevesebben indulnak útnak az ünnep néhány 
napja alatt. Azonban pandémia idején, húsvétkor is kiemelt figyelmet kell fordítani a 
biztonságos közúti közlekedésre. Nagyon fontos, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön 
autóba, mert a közlekedésben résztvevők életét, testi épségét is veszélyezteti.  
 
                                                                                                                                                         
Már egy pohár szeszesital 
elfogyasztása is befolyásolja a tudatot, 
és olyan élettani hatásokat vált ki – 
észlelési idő növekedése, reflexek 
lassulása –, amelyek a biztonságos és 
felelősségteljes közlekedéssel nem 
egyeztethetők össze. 
 
 
                                                                                                  ZÉRÓ TOLERANCIA! 
 
 
 
KÍVÁNJUK, HOGY MINDENKINEK BÉKÉS, GONDTALAN HÚSVÉTI ÜNNEPE LEGYEN! 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! 
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        Bűnmegelőzési Osztály 
                                                    


