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Bűnmegelőzési tanácsok a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan 

 

 

A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt közútjainkon a 
forgalom növekedésével kell számolni. A húsvéti időszakra jellemző, hogy az 
átlagosnál többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés 
veszélyeit. Ebben az időszakban az ittas, agresszív járművezetők forgalomban 
történő részvétele jellemzőbb, mint az év egyéb időszakaiban. 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az egész ország területén a Húsvéti 
ünnepek időszakában a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra: 

• ittas, vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők, kerékpárosok 
kiszűrése,  

• agresszív, szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása,  
• passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése,  
• járművezetés közben a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó szabályok 

megtartatása.  

Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg a húsvéti ünnepeket a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívja figyelmüket az alábbi szabályok 
betartásának fontosságára: 

 

Ősi hagyomány, hogy húsvét hétfőjén a fiúk a lányokat meglocsolják. Cserében a 
meglocsolt lányok süteménnyel kínálják a locsolókat, és az édesség mellé pedig 
koccintáskor előkerül az üdítő és az alkohol is. Alkohol fogyasztását követően tilos a 
járművezetés, ebbe beletartozik a kerékpározás is. 

 

Természetesen ebben az időszakban is fontos az alapvető vagyonvédelmi szabályok 
betartása. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy az ünnepek ne az áldozattá válás 
bosszúságával teljenek!  

  

·        Amennyiben elmegy otthonról, induláskor ne felejtse el becsukni az ablakokat, 
bezárni a bejárati- és a teraszajtót!  

·        Ha lakásában ünnepel, zárja be az ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre veszi a 
besurranó tolvaj érkezését!  

 

 



 

 

 

 

·        A jó idő beköszöntével egyre több időt lehet a kertben tölteni. Ilyenkor is 
zárjuk be a kaput, bejárati ajtót! A munka hevében vagy éppen csak a jó levegőn 
pihenve, gyakran előfordul, hogy nem tűnik fel a hívatlan látogató érkezése.  

·        A gépkocsira vonatkozó bűnmegelőzési tanácsok ebben az időszakban is 
érvényesek. Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos 
tárolóeszköz! Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a 
riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki!  

·        Ha kiszáll gépkocsijából, minden esetben vegye ki a GPS készüléket a 
tartójával együtt! A kivehető rádiót se felejtse autójában! Amennyiben előlapja 
levehető, kiszálláskor mindig tegye biztonságos helyre!  

  

 
Kérjük Önöket, hogy vigyázzanak értékeikre és testi épségükre, hogy a húsvéti 
ünnepek alatt se váljanak bűncselekmény, illetve baleset áldozatává. 
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