
Hamarosan vége a télnek, közeledik a jó idő. Ebben az időszakban egyre többen in-
dulnak el a szabadba, megtelnek a játszóterek, kirándulóhelyek, kerékpárutak. A ré-
teges öltözet miatt reggel még több ruhát veszünk fel, délutánra már az is a csoma-
gunk részévé válik. Egyre többen teszik le kabátjukat, táskájukat, hacsak néhány pil-
lanatra is maguk mellé a padra.. 

Együtt a biztonságos tavaszért! 

Zseblopás: 

 

A zsebtolvajok nemcsak a zsúfolt bevásárlóköz-
pontokban, vásárokban, tömegközlekedési eszkö-
zökön, figyelnek ránk lesben, hogy mikor emelhe-
tik el a pénztárcákat és egyéb értékeket. 

 

 Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha 
forgalmas helyen tartózkodik, utazik. 

 Ajánlott a válltáskáját maga előtt tarta-
ni. 

 NE tároljon okmányokat, értékeket ruhá-
zata vagy táskája külső zsebeiben! 

 NE tegye ugyanarra a helyre pénztárcá-
ját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltele-
fonját. 

 NE tartsa bankkártyája PIN kódját a 
kártya közelében.  

 Bevásárlóközpontban történő vásárláskor NE hagyja táskáját a bevásárlóko-
csiban, azt minden esetben tartsa magánál! 

 ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintően. 

 Lehetőség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az 
esetben üsse be, ha NEM áll Ön mögött senki. Ha megkapta a pénzt, pénz-
tárcáját tegye AZONNAL a táskájába! 

 Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek Öntől, SÜRGŐSEN cse-
réltesse le otthon a zárat 

 Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb TILTASSA LE! 

 



Gépjármű feltörés: 

 

 

Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parkolóban őrizetlenül 
hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik a járművet, megszerezve értékein-
ket és jelentős kárt téve az autónkban. Nemcsak a városok parkolóiban leállított 
személygépjárművek, hanem az autópálya pihenőiben álló gépjárművek, köztük a 
teherfuvarozást végzők is csábítóan hatnak a gépjárműfeltöréseket végrehajtó 
bűnelkövetőkre. Az elkövetők nem egyedül dolgoznak, és sokszor már előre kifi-
gyelve -  gyakorlottan választják ki az autókat, amelyeket érdemes feltörni. Az 
utastérben, látható helyen lévő dolgok, nagy vonzerőt jelentenek az alkalmi gép-
jármű-feltörőknek. Az elkövetőknek akár pár másodper is elég, hogy feltörjék a 
járművet, megszerezzék a kiszemelt értékeket és jelentő kárt okozzanak akár 
az autóban is. 

 

TEGYÜNK A GÉPJÁRMŰFELTÖRÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉ-
BEN! 
 

 NE hagyjon értéktárgyakat az autójában! 

 Lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja az autóját, zárja le, riasz-
tóját élesítse! 

 Minden esetben zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, ha elhagyja 
a gépjárművet. 

 Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert SE hagyjon! 

 Mielőtt a gépjárművet magára hagyja, győződjön meg arról, hogy a jár-
mű ajtói és ablakai megfelelően záródtak! 

 Semmiképp se hagyja az indítókulcsot a gépkocsiban! 

 Az esti órákban, ha mód van rá, kivilágított helyen parkoljon! 

 Járműből történő kipakoláskor se hagyja felügyelet nélkül az autóját! 
Nagyobb értékű műszaki cikk vásárlása esetén, azt ne hagyják az autó-
ban, lehetőleg azonnal szállítsák haza! 

 Az autóba utólag beépített zenelejátszók, hifi berendezések legyenek 
kivehetők, levehető előlappal szereltek vagy kóddal ellátottak! (Ezek a 
biztonsági lehetőségek persze csak akkor érnek valamit, ha ki is hasz-
nálják őket.) 

 Fontos, hogy a forgalmi és a törzskönyvet ne hagyjuk az autóban, hiszen 
ha az egész autót elvinnék, ez nagyban megkönnyítené az eladását. 

 

 

Ha minden elővigyázatosságunk ellenére is megtörténne a baj, az 
első és legfontosabb, hogy ne nyúljunk semmihez! Hívjuk a rend-
őrséget, és várjuk meg, amíg kiérkeznek. Ezen kívül fontos, hogy 
a károkról készítsünk fotókat, hiszen a biztosítónak ezeket is el 
kell majd juttatnunk a rendőrségi jegyzőkönyv mellett. 
 





„Unokázós csalások”: 

 

Az úgynevezett „unokázós csalások” közös jellemzője, hogy az elkövetők úgy hívják 
fel az idős kiszemelt áldozatukat, hogy kiadják magukat az áldozat hozzátartozójá-
nak (unokájának, gyermekének), vagy azt mondják, hogy annak megbízásából telefo-
nálnak. A telefonáló azt állítja, hogy az hozzátartozó valamilyen bajba került 
(például autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van) és sürgősen pénzre van szük-
sége. Mivel a közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő a hozzátarto-
zó, ezért akadályoztatásra hivatkozva valaki mást küldenek a pénzért, vagy éksze-
rért. Előfordulnak  olyan esetek is, amikor az állítólagos „hozzátartozó”  küld vala-
kit maga helyett a pénzért. 

 

A csalók általában a telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a potenciális célpon-
tokat, de az is előfordul, hogy előzetesen puhatolóznak a kiszemelt áldozat lakókör-
nyezetében, vagy a közösségi oldalakon megadott információkat felhasználva teszik 
hihetőbbé történetüket. 

 

A RENDŐRSÉG TANÁCSAI ARRA AZ ESETRE, HA VALAKI ILYEN HÍVÁST KAR: 

 

 Járjon utána, hogy valóban baj van-e: Hívja fel a hozzátartozóját, akire hi-
vatkozott a hívó! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor talál-
koztunk utoljára? Stb. 

 Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! 

 Balesetre hivatkozáskor, miszerint ki kell fizetni a kárt a helyszínen a hozzá-
tartozójának, ne dőljön be! Hívja fel a említett családtagját, kérdezze meg mi 
történt. 

 Hivatalos személy nem kér pénzt egy baleset helyszínén! SE RENDŐR, SE 
MENTŐ, SE TŰZOLTÓ! 

 Ha felmerül Önben, hogy valakik bűncselekményt próbáltak elkövetni Önnel 
szemben, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot! 

 Ne adja meg adatait ismeretleneknek, bármilyen megnyerő külsejű is. Orvosi 
rendelőben, gyógyszertárban, boltban vagy egyéb nyilvános helyen ne beszéljen 
a családjáról, anyagi és életkörülményeiről. 

 

A rendőrség célja, hogy ezen elkövetési módszerre való felhívással és tudatosítással  
elérje, hogy lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélnek erről 
idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb az esélye annak, hogy áldozatul esnek 
a csalóknak. 



Biztonságos tavaszt kívánunk! 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 
 

 

Trükkös lopások: 

 

A jóidő megjelenésével bevásárlóközpontok parkolóiban egyre gyakrabban találkoz-
hatunk adománygyűjtőkkel. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen ne-
mes célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A 
trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék 
meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek 
soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével, vagy lehet 
őket támogatni.  

 

 SOHA NE adjon az adománygyűjtőknek készpénzt! 

 SOHA NE engedjen be idegent a lakásába, bármilyen indokra hivatkozik is 

 Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni Önhöz 

 NE tartson otthon nagyobb összegű készpénzt! 

 Ha otthonában mégis nagyobb pénzösszeget tart, azt tegye biztonságos, 
mások által NEM ismert helyre (pl. számkódos széfbe). 


