
 
 

 

 

 
 

 

 Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

 

- Koncertekre, szabadtéri rendezvényekre, fesztiválokra nem biztonságos nagyobb mennyiségű kész-

pénzt magunkkal vinni. Ilyen helyeken általában több bankautomata is rendelkezésre áll, de 

a bankkártya-lopások megelőzése érdekében használhatunk MobilTárcát (PIN kóddal 

megnyitható alkalmazás), esetleg fesztiválkártyát is.  

- A zseblopások megelőzése érdekében hátizsák helyett válasszunk 

inkább jól zárható, az értékek tárolásához belső rekeszekkel ellátott táskát, vagy 

testhez simuló rejtett zsebet. A külső illetve hátsó zsebbe tett mobil, kulcs, tárca 

sincs biztonságban - a belső vagy cipzárral záródó zsebből már nehezebb ezeket 

elemelni.  

- Ha valamire épp nincs szükségünk, és máshogy nem tudjuk megoldani annak 

biztonságos tárolását, használhatjuk az értékmegőrzőt. (Ezzel kapcsolatban érde-

mes az infópultoknál tájékozódni.)   

- A kiszáradás megelőzhető megfelelő mennyiségű (szénsavmentes) ásványvíz fogyasztásával. Egyéb 

esetben lehetőség szerint csak gyári csomagolású, vagy előttünk felbontott innivalót fogyasszunk, amit 

soha ne maradjon őrizetlenül! 

- A túlzásba vitt alkoholfogyasztás egyik legkirívóbb példája a rohamivás (gyors lerészegedés), ami 

akár eszméletvesztéshez is vezethet. Problémát okozhat az italok keverése is (veszélyes kombináció pl. 

az energiaital és alkohol együttes fogyasztása). Ha a társaságból valaki túl sokat ivott, nem 

szabad magára hagyni. Ha elvesztette az eszméletét, azonnal segítséget kell hozzá hívni (el-

sősegélynyújtó hely, mentők)!  

- A tapasztalatok szerint a bulizó fiatalokat érintő vagyon és személy elleni bűncselek-

mények illetve balesetek jelentős része a hazaúton következik be, ezért érdemes előre 

megtervezni, ki hogyan jut haza a legbiztonságosabban (csoportosan, kísérővel, buli-

sofőrrel, taxival stb).   

- Fontos: a 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó telefonszámról a mentők, a rendőrség és a 

katasztrófavédelem (tűzoltók) is elérhetők. 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
 

Az önfeledt, gondtalan szórakozás érdeké-

ben nem árt, ha tisztában vagyunk a feszti-

válokon való részvétellel, bulizással kapcso-

latos alapvető veszélyhelyzetekkel, vala-

mint a megelőzés lehetőségeivel is. 
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