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Hasznos tanácsok utazás előtt 
 

Mit tehetünk a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás érdekében? Néhány fontos lépéssel 

megelőzhetjük a betöréseket és távollétünkben is garantálhatjuk az értékeink biztonságát. Ha 

megteszünk néhány óvintézkedést, elkerülhetjük a bűncselekményeket. Amennyiben 

hosszabb távollétet tervezünk, fontos a lakásunk biztonságának fokozása. Ennek érdekében 

fogadják meg az alábbi rendőrségi tanácsokat: 

Ne tegyük közhírré, hogy nyaralni megyünk! 

 Csak azokkal osszuk meg, hogy nyaralni megyünk, 

akikkel feltétlenül szükséges, illetve akik segédkeznek 

majd lakásunk védelmében a távollétünk során. 

 Minél kevesebb ember tud az utazásunkról, annál 

kevesebb esély van arra, hogy ez az információ 

olyanokhoz is eljusson, akik betörhetnek a lakásunkba.  

 A külföldi nyaralás helyszíne, a szálloda megnevezése 

árulkodhat az anyagi helyzetünkről. 

A nyaralós képeket ráérünk posztolni, ha 

hazaérkeztünk! 

 Távollétünkről ne osszunk meg adatokat, képeket 

semmilyen internetes felületen, illetve közösségi 

oldalon, mivel ezek árulkodóak lehetnek. 

 Ne tegyük nyilvánossá a nyaralás közben feltöltött 

képeket. Használjunk a közösségi oldalak beállításában 

a „közeli” és „távoli ismerősök” szűrési beállítást, vagy 

küldjük privát üzenetben közeli hozzátartozóinknak. 

 Korlátozzuk a helyadatok 

gyűjtését, illetve az aktuális tartózkodási helyünkre 

vonatkozó adatok nyilvános közzétételét. 
 

 

Állítsuk be az elveszett, vagy ellopott telefon  

megtalálását segítő szolgáltatásokat! 
 

 A legtöbb telefonon gyárilag telepítve van - de esetenként 

külön beállítást igényel - az eszköz megtalálását segítő 

alkalmazás. Ilyen például az „Elveszett eszköz keresése” 

funkció a Google Tools és az Apple Support szolgáltatása. 
 

 

 



Védjük meg személyes adatainkat! 

 Állítsunk be PIN kódot, vagy ujjlenyomatos 

feloldást a telefon záróképernyőjének 

feloldásához. 

 Alkalmazzunk titkosítási algoritmust, vagy 

adatvédelmi beállítást a belső tárhelyen és a 

memóriakártyákon tárolt adatok, fájlok 

védelmében. 

 Nyaralás előtt és közben is készítsünk 

biztonsági másolatokat a telefonokban tárolt 

adatainkról, fényképekről.  

 

 Kerüljük a nyilvános Wifi Hotspotokat és 

internetes hálózatokat. Ha mégis védelem 

– azaz jelszó és titkosítás – nélküli 

hálózati szolgáltatást veszünk igénybe, 

ellenőrizzük a megosztott adatokat, mert 

esetenként illetéktelenek is 

hozzáférhetnek a hálózaton elérhetővé 

tett tartalmakhoz. 

 Használjunk tűzfal és vírusvédelmi 

alkalmazásokat. 

 A mobiltelefonokat, táblagépeket, valamint a hordozható számítógépeket lehalkított 

állapotban helyezzük el a szállodai trezorokban, illetve a strandokon, vagy 

bevásárlóközpontokban kialakított, kamerával figyelt értékmegőrzőkben. 

Egy Selfie miatt sem éri meg kockáztatni! 
 

 
 

 Ne készítsünk veszélyes, vagy nem biztonságos körülmények között fényképet! 

 
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 

Szigyártó Marianna Éva c. r. alezredes 

Telefonszám: 06-32-460-255/63-43 

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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