
   
Értékeink biztonsága érdekében mi magunk tehetjük a legtöbbet! 

         

     A tapasztalatok szerint nagyobb óvatossággal, körültekintéssel, a környezetünkben élőkre való 

odafigyeléssel a vagyon elleni bűncselekmények jelentős része megelőzhető lenne.  

 

1.  Különösen igaz ez a zseblopások esetében. Legtöbbször a könnyen hozzáférhető helyen (például 

külső zsebben, nyitott szatyorban, kosárban, vagy táska, hátizsák külső rekeszében) tartott értékeket 

tulajdonítják el. Alkalmi lopások esetében a sértett értékei leggyakrabban nyitva hagyott gépjárműből, 

kórházi szekrényből, őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból tűntek el, de a földre letett csomag, 

étteremben, szórakozóhelyen lábunk mellett elhelyezett kézitáska sincs biztonságban. 

  

 A fenti jogsértéseket elkerülendő a pénztárcát, bankkártyát, iratokat, telefont biztonságos helyre (pl. 

kabát belső zsebébe, táska lehetőleg külön zárható belső rekeszébe) érdemes tenni. Tömegben ajánlatos 

a táskát a test előtt tartva, vagy a hónalj alá szorítva viselni. 

 Tömegrendezvényeken, bevásárlóközpontban, szórakozóhelyen különösen ügyelni kell a nálunk 

lévő értékekre, csomagokra. Ha megoldható, használjuk az értékmegőrzőt, illetve a ruhatárat. (Utóbbi 

esetben a kabát zsebében se hagyjunk pénzt vagy irattárcát, és ügyeljünk a kapott jegyre, bilétára!)  

 Kórházi kezelés során érdeklődjünk a biztonságos értéktárolás lehetőségeiről (kórházi széf, zárható 

szekrény stb.). Akkor se hagyjunk elöl semmit (iratokat vagy lakáskulcsot sem), ha csak néhány percre 

megyünk ki a kórteremből!  

 Tömegközlekedési eszközökön fokozottan vigyázzunk értékeire! Vonaton, autóbuszon a csomagok 

ne maradjanak őrizetlenül, ne bízzuk azokat ismeretlen személyekre! 

 A kerékpárt minden esetben zárjuk le, és figyeljünk, hogy a kosárban, csomagtartón, kormányon se 

hagyjunk ott semmit! 

 Nemcsak a gépjármű záratlansága okozhat gondot, de az is, ha nem biztonságos (például 

kivilágítatlan, vagy elhagyatott) helyen parkolunk, vagy amikor az utasterében látható helyen marad 

valamilyen csomag, értéktárgy, műszaki cikk. Akár egy üres szatyor vagy doboz is felkeltheti a tolvajok 

érdeklődését. Ha vásárlás után bepakoltunk a gépjárműbe, lehetőleg már ne menjünk vissza a boltba, 

illetve ne hagyjuk a kocsit őrizetlenül, mert így nagyobb az esély rá, hogy feltörik azt.   

 

2.  A lakásbetörésekkel, ingatlanból történő lopásokkal kapcsolatban érdemes figyelembe venni, hogy 

kiemelten veszélyeztetettnek számítanak a gyenge mechanikai védelemmel ellátott lakások, alagsori 

tárolók, valamint az év nagyobb részében lakatlan hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és főként 

mezőgazdasági termelésre használt tanyák. Utóbbiak leginkább a vagyonvédelmi eszközök 

alkalmazásának hiányosságai, illetve a földeken, őrizetlenül hagyott, záratlan melléképületekben tárolt 

öntözőberendezések, mezőgazdasági gépek, termények könnyű megszerezhetősége miatt válnak a 

bűnelkövetők célpontjává. 

 A besurranásos lopások megelőzés érdekében a kaput, bejárati ajtót akkor is zárjuk, amikor 

otthon tartózkodunk, emellett gondoskodjunk a lépcsőház, pince, tároló folyamatos zárásáról is! 

 A bejárati ajtót minimum 2 db, különböző rendszerű biztonsági zárral, illetve lehetőségeinkhez 

mérten több ponton záródó zárszerkezettel érdemes védeni. A szakszerűen felszerelt hevederzár 
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megfelelő zárást biztosít, és az ajtólapot is merevíti.  Vásárlás előtt tájékozódjunk, kérjük ki 

szakember tanácsát!   

 Üvegezett bejárati ajtó zárjában belülről se hagyjuk benne a kulcsot! 

 Az ajtók mellett a lakás, pince, padlás, garázs stb. ablakainak védelme (például rácsok, 

biztonsági fólia illetve redőny alkalmazása, a magasabban lévő ablakok előtti fák visszavágása, 

létra elzárása) is fontos, hiszen behatolás szempontjából ezek is kockázatot jelentenek.   

 A fenti vagyonvédelmi eszközök mellett elektronikai védelmet, például helyi riasztású hang- és 

fényjelző készülékeket, kép rögzítésére alkalmas eszközöket is alkalmazhatunk, illetve igénybe 

vehetünk távriasztást, távfelügyeletet.  Amennyiben erre nincs lehetőségünk, használhatunk akár 

már 1-2 ezer forinttól  beszerezhető egyszerűbb eszközöket, például elektronikus ajtóéket, vagy az 

ablak nyitását jelző készüléket - ezekről is érdemes tájékozódni.     

3.  A folyamatos tájékoztatás, figyelemfelhívás ellenére még mindig sok esetben fordul elő trükkös 

lopás illetve csalás, mely esetekben szintén ki kell emelni a sértetti közrehatás szerepét. Az 

elkövetők gyakran valamilyen szolgáltató, illetve polgármesteri hivatal, nyugdíjas klub 

munkatársának adják ki magukat, és adatszolgáltatásra, túlfizetésre, visszajáró pénzösszegre, 

nyereményre, ajándékra hivatkozva jutnak be az ingatlanba, ahol a sértett figyelmét elterelve 

kikutatják a készpénzt, értékeket. Az ún. unokás csalásoknál az elkövető az idős ember unokájának 

(más esetben egyéb hozzátartozójának) adja ki magát, és rendszerint telefonon keresztül balesetre, 

rendőrségi eljárásra hivatkozva kér pénzt tőle, melyért általában egy „ismerősét” küldi el.  Ilyen 

esetekben (például telefonon) próbáljuk leellenőrizni, hogy valós történetről van -e szó, illetve a 

látogató onnan, és olyan céllal jött -e, mint mondja. 

 Ajtónyitás előtt próbáljunk meggyőződni a hozzánk érkező személy kilétéről (pl. optikai 

kitekintő, biztonsági lánc igénybevételével).  

 Ha idegenek csengetnek be, és információt vagy szívességet kérnek, szolgáltatást, eladó árut 

kínálnak, ne engedjük be őket a lakásba, házba! 

 A házaló árusok és „iparosok”, általában olcsó, de nem megfelelő minőségű 

termékekkel (ágynemű, edények, egészségügyi termékek…), illetve javítási, szerelési 

ajánlattal keresik fel az embereket. A vásárlók, megrendelők az esetek nagy részében 

garancia nélküli, használhatatlan, silány, rossz minőségű terméket, szolgáltatást kapnak a 

pénzükért cserébe. Tűzifa értékesítése kapcsán többször fordul elő mérlegelési csalás, 

amikor a vásárló jóval kevesebb fát kap, mint amennyiért fizetett. Más esetben az 

elkövetők a munkára felvett előleggel tűnnek el. Nem érdemes kockáztatni! 

  A különböző szolgáltatók (víz, gáz, áram, telefon, csatornázás stb.) munkatársai a cég 

által kiadott arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kérésre felmutatnak. 

Alapvetően csak hívásra, vagy előzetes hivatalos értesítés után keresnek fel bennünket. A 

legtöbb esetben formaruhában, emblémával ellátott gépjárművel érkeznek, és a helyszínen 

nem kérnek/nem fogadnak el készpénzt. 

   Csak akkor fizessünk a kézbesített áruért, ha azt előzőleg mi magunk igényeltük, illetve ha 

meggyőződtünk róla, hogy azt környezetünkből rendelte meg valaki. Szintén ne fizessünk/ne 

töltsünk fel telefonkártyát “nyeremény” kiváltása érdekében.   

 Ismeretlen külföldi számról érkező telefonhívást lehetőleg ne fogadjunk, az ilyen 

(általában emelt díjas) számot ne hívjuk vissza!  

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
 

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály 

                                               e-mail: barka@csongrad.police.hu     
 

Rendőrségi segélyhívó: 107              

Központi segélyhívó: 112                                                             

mailto:barka@csongrad.police.hu

