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Tanácsok strandolóknak 

A nyári melegben igazi kikapcsolódást jelent egy hűsítő fürdő, melyekre kiváló helyszínt 

biztosíthatnak a hazai strandok, csúszdaparkok és a szabad vizeinken kialakított fürdőhelyek. 

Azonban annak érdekében, hogy pihenésünk zavartalan maradjon, be kell tartani néhány 

alapvető biztonsági szabályt: 

 

 Fürödni strandokon és a kijelölt 

fürdőhelyeken szabad, ahol a fürdés nem 

esik tiltó rendelkezés hatálya alá! 

 

 Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 

fürödjenek. Úszni nem tudó gyermek a 

szabad vizekben csak felnőtt közvetlen 

felügyelete mellett fürödhet. 

 

 Tilos úszni, illetve vízben tartózkodni 

hajóúton, kikötők, hajóállomások, vízi 

sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák 

területén, valamint éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok között.  

 

 Viharban, vagy villámlás idején ne tartózkodjanak a szabad vízterületeken! 

 

 

HASZNOS TANÁCSOK 
 

 

 Gyengén úszók csak sekély vízben 

fürödjenek. 

 

 Figyelem! Veszélyes a szélben 

elsodródott fürdőeszközök, felfújható 

vízi játékok után úszni a  nyilt vízeken.  

 

 Szeszesital fogyasztását követően a 

fürdőzés és vízi jármű használata 

veszélyes és tilos. 

 

 

 

 



 

 

Strandolás közben is vigyázzon értékeire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem védi meg az értékeit, táskáját, ha azt törölközővel letakarja! 

 

 Még a lezárt parkoló autóban sem ajánlatos értékes tárgyakat hagyni.  

 

 Ne vigyenek magukkal nagyobb mennyiségű pénzt, drága használati 

tárgyakat a strandra, vagy a szabadidős programokra.  

 

 Amennyiben a strandon van értékmegőrző, azt vegyék igénybe! 

 

 Mobiltelefonjaikat, táskáikat még rövid időre se hagyják őrizetlenül! 

 

 Javasoljuk, hogy valaki mindig maradjon a csomagoknál. 
 

 

 

 

Az alkalmi lopások a vagyonvédelmi szabályok betartásával, odafigyeléssel 

megelőzhetőek! 

 
 

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

Egy kis körültekintéssel megelőzhető, hogy  
bűncselekmény áldozatává váljanak. 

 

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 

Erdősiné Gyetvai Melinda c. r. alezredes 

Telefonszám: 06-32-460-255/63-78 

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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