
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

A nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és baleset-
megelőzési tanácsokkal szolgál és véd a vakáció ideje alatt is. A 
nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot 
adó iskolafalak közül, ám sok munkába járó szülőnek nehézséget 
okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük.  
 
Nagyon fontos, hogy felkészítsék a gyermekeket az őket érintő 
veszélyekre, amelyek közül a legszükségesebb tudnivalók a 
következők: 

 
- Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek. 
- Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 
- Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás 

céljából sem. 
- A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza, hanem egymást védve-kísérve. 
- Ismerjék a segélyhívó telefonszámot (112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. 
- Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatatlan 

és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is. 
  
Szintén lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja az idejét 
tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha elmegy otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor 
érkezik haza, valamint ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. 
  
Fontos, hogy a szülők is betartassák a biztonságos internetezés szabályait. Számtalan olyan 
számítógépes program van, amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgessenek a 
gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról. Célszerű megkérni őket arra is, hogy időnként 
mutassák meg a közösségi portálokon használt profiloldalukat. 
 
A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek 
veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre 
egyaránt. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, 
figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a 
közterületeken, a parkokban, játszótereken és az utak mentén, továbbá felügyeletük sincs mindig 
kellően megoldva. 
  
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a gyerekeket, akik 
sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik. 
  
Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők és közlekedők a nyári időszakban különösen ügyeljenek a 
gyermekekre, amennyiben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral 
megjelennek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs 
veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek. 
  
A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a legsérülékenyebb résztvevői a 
közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos 
közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, s figyelmük 
sem eléggé koncentrált. Ezért a gyermekekre mindenhol veszélyek leselkedhetnek, ahol gépjárművek 
közlekednek, így a forgalmas vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és 
találkozóhelyek környezetében. 
 
 
  
 
 

NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN 



 
 
Továbbá ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése terén, 
esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. Ezért a 
közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a 
helyes magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a 
gyermekeket, s akár életmentő is lehet. 
  
 

 
Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják! 

 
 
 
Legfontosabb, alapvető nyári bűnmegelőzési tanácsaink gyermekeink védelmében szülőknek: 

 

 Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére hasznos elfoglaltságot! 

 Bíztassák nyári munkára, kézműves-, sport-, egyéb táborozásra! 

 Ismerje meg gyermeke új barátait, ismerőseit! 

 Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a kerékpáros közlekedés szabályait! 

 Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat veszélyeire! 

 

FONTOS tanácsok gyermekek részére 

 Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest szélén, lehetőleg a forgalommal 

szemben közlekedj!  

 Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve ruházatodon fényvisszaverő anyagot!  

 Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még akkor sem, ha a labda után szaladnál!  

 Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj! 

 Felhevült testtel, teli gyomorral maradj inkább a vízparton! Különösen veszélyesek a 

bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. 

 Ne ugorj fejest ismeretlen medrű vízbe, vagy kisvizű medencébe!  

 Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és ne fogadj el tőle semmilyen ajándékot! 

 Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót! 

 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu  

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 
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