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Az üdülőhelyek, strandok fokozott, visszatérő ellenőrzése kiemelten fontos a nyári 
időszakban. 
2011. június 23-án fokozott ellenőrzésre került sor a Dombóvári Rendőrkapitányság 
illetékességi területén található, turisztikailag frekventált Gunaras fürdőn is. 
 
Az álló és mozgó ellenőrzések célja a hazai és külföldi turisták személy és 
vagyonbiztonságának megőrzése, a turizmussal összefüggő jogellenes cselekmények 
visszaszorítása, megelőzése. 
Az akcióban összesen 12 rendőr vett részt, akik a végrehajtási tervben meghatározott 
feladatokat végezték el a nap folyamán, álló és mozgó ellenőrzést hajtottak végre illetve 
felhívták a strandolók figyelmét az őrizetlenül hagyott értékekre, az áldozattá válás 
elkerülésének lehetőségeire. 
Az akció során a fürdő több frekventált pontján angol, német és magyar nyelvű 
bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagot helyeztek el a kollégák, ezzel hívva fel a 
figyelmet arra, hogy értékeink védelme közös cél és közös feladat. 
 
Ugyan a tavalyi és az idei statisztika kifejezetten jónak mondható – tavaly mindössze 3 
vagyonelleni bűncselekmény történt, nem volt sorozat jellegű elkövetés az idei évben pedig 
még nem érkezett Gunaras területéről egyetlen bejelentés sem - azonban a strandszezon 
beköszöntével fontosnak tartjuk úja és újra, minden évben az ilyen és hasonló megelőzési 
akciók végrehajtását hiszen kis odafigyeléssel a strandlopások és gépkocsi feltörések 
túlnyomó többsége megelőzhető. 
  
Nagyon fontos, hogy az üdülő övezetnek saját körzeti megbízottja van Fehér János r. 
törzszászlós személyében. Őt minden páros héten szerdán 14.00-16.00 óráig fogadóóra 
keretén belül lehet felkeresni Gunaras központjában, a Kernen tér 1.szám alatti irodában. 
Gyakran lehet vele találkozni a strand területén és a környező üdülő övezetben is gyalogos 
szolgálat teljesítése során. 
 
A fokozott ellenőrzésre a nyári hónapok során folyamatosan lehet számítani, hiszen a 
biztonságos, gondtalan nyaralás közös érdekünk. 
 

 



Napjainkban minden téren hódít, a számítástechnika és az ezekhez kapcsolódó tárgyak 
mindennapi életünk részévé váltak. Használjuk őket, megkönnyítik az életünket, azonban, ha 
nem figyelünk oda kárunkra is lehetnek. A bankkártyák és a telefon feltöltő kártya 
használatával a pénz láthatatlanná válik, de nem ellophatatlanná. 
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy a pihenése gondtalan legyen. 
 
A nyaralás ideje alatt fontos, hogy a nálunk lévő értékekre fokozott figyelmet fordítsunk. A 
„kártyás bűncselekmények” között döntően a lopás, a rablás és a csalás szerepel. 
Az „áldozattá vált” kártyák típusai: bankkártya, hitelkártya, áru-hitelkártya, étkezési utalvány, 
üzemanyagkártya. Jellemző a sértettek figyelmetlen, óvatlan magatartása, amellyel jelentősen 
megkönnyítik az elkövetők dolgát. 

• Strandolás, pihenés közben is figyeljünk arra, hogy ne váljunk bűncselekmény 
áldozatává.  

• Ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket strandolás közben 
• Bankkártya mellett a PIN kódot soha ne tároljuk, ha nem sikerül megjegyezni a PIN 

kódot, akkor olyan helyen rögzítsük, amiről csak mi tudunk.  
• Vásárlás során kártyánkat ne adjuk ki kezünkből, vagy kérjük, hogy az mindig látható 

helyen kerüljön kezelésre. 
• Alacsonyabb napi készpénzfelvételi limitet állítsunk be. 
• Ha bank- vagy hitelkártyánk eltűnését tapasztaljuk, azonnal tiltassuk le! 
• A készpénzforgalom ellenőrzésére igényeljünk ezzel kapcsolatos SMS tájékoztatást 
• Csak olyan és annyi készpénz-helyettesítő fizetési eszközt igényeljünk és használjunk, 

amennyire valóban szükségünk van. 
• Soha ne tegyük hozzáférhetővé bankkártyánkat, pénztárcákat senki számára és ne 

hagyjuk a gépkocsiban. 
• A pénzfelvétellel kapcsolatos bizonylatokat őrizzük meg, ne dobjuk el pénzfelvétel 

után 
• Sem interneten, sem telefonon, sem pedig sms-ben ne adjuk meg bankkártyánk adatait 

(a bank nem kéri!!!) 
• Soha ne vegyen részt olyan „nyereményjátékban”, amelyet bank nevében hirdetnek 

interneten vagy telefonon és a bankkártyával kapcsolatban kérnek adatokat Öntől! 
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