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Az iskolai nyári szünet és a nyaralások idején se felejtsük el, hogy a gyermekek 

biztonságára kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 
 

Elkezdődött a nyári szünet, amelyet minden gyermek türelmetlenül várt. Ha azonban nem 

vagyunk kellően elővigyázatosak, a vakáció nem csak gondtalan kikapcsolódást jelenthet.  

Sokszor a szülők számára is nehéz olyan megoldást találni, amely minden szempontból 

megfelelő, de ne felejtsük el, hogy a legfontosabb szempont, hogy a gyermekek biztonságban 

legyenek. 

 

A nyári szünidőt otthon töltő gyermekekre számos veszély leselkedhet, melyet a dolgozó 

szülők általában nagyszülői felügyelettel, ismerősök, bébiszitterek, illetve szervezett táborok 

segítségével próbálnak megelőzni. Fontos, hogy a gyerekeket lehetőség szerint ne hagyják 

egyedül, illetve ne engedjék, hogy csapatosan csellengjenek az utcán, hiszen könnyen 

bűncselekmények áldozatává válhatnak. 

 

A nagyobb és önellátásra képes tizenévesek persze gyakran egyedül is jól boldogulnak, amíg 

a szülők hazaérnek – az áldozattá válás megelőzése érdekében – mégis fontos, hogy 

megfogadják az alábbi tanácsokat: 

 A szülőnek legyen mindig információja a gyermeke hollétéről, baráti köréről, illetve 

társaságáról. 

 A szülő feltétlenül beszélje meg gyermekével, illetve tudatosítsa vele:  

 amennyiben a gyermeke elmegy otthonról, csak a legszükségesebb dolgok legyenek 

nála, értékeivel ne kérkedjen nyilvános helyen, 

 lehetőleg ne álljanak szóba idegenekkel, soha ne fogadjanak el tőlük semmit. Ha 

gyanús személyre figyelnek fel a lakókörnyezetben, azonnal menjenek biztonságos 

helyre, például egy közeli üzletbe, közintézménybe. Hívja fel gyerekei figyelmét, 

hogy ilyen esetekről mindig számoljon be önöknek, 

 ha egyedül tartózkodik otthon, soha ne nyisson ajtót idegeneknek, és ne tudassa az 

ismeretlennel, hogy egyedül van, 

 beszéljék meg a szülő elérhetőségét, hogy kitől és honnan kérhetnek segítséget, ha baj 

történne. Például: szóljanak egy közelben lakó megbízható ismerősnek, szomszédnak, 

hogy szükség esetén a gyermek hozzájuk tudjon fordulni, 

 feltétlenül ismerje a szülei telefonszámát, és a központi 112-es segélyhívó számot, 

továbbá legyen tisztában a bejelentés szabályaival, 

 legyenek tisztában az általános biztonsági- és tűzvédelmi szabályokkal. 

 



 

 

Beszéljen gyermekével a biztonságos internetezés szabályairól is: 

 

 Keressenek a gyermekek életkorának megfelelő érdekes weboldalakat, és böngésszék 

ezeket együtt! Beszéljenek az internetes zaklatásról, a káros, vagy tiltott oldalakról! 

 Magyarázzák el az adatok könnyelmű kiadásának veszélyeit!  

 Beszéljenek az online-ismerősökkel történő valós találkozás kockázatairól! 

 Legyenek nyitottak, tájékozódjanak gyermekük internethasználatáról! Magyarázzák el 

a gyermeknek, hogy a más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet 

használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A 

böngésző bezárása nem elegendő. 

 Bátorítsák gyermeküket az internet tudatos használatára és minden pozitív lehetőség 

felfedezésére! 

 Állítsanak be a korosztályának megfelelő tartalomszűrést és szülői felügyeleti funkciót 

a kisgyermekek által használt számítógépes- és telefonos profilhoz. 

 

 

 

 

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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