
 
 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

HASZNOS TANÁCSOK - hogy nyáron se váljon tolvajok, szélhámosok, csalók áldozatává! 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A jó idő beköszöntével megszaporodhat a zseblopások száma is. Az ilyen jellegű bűncselekmények 

elkövetése szempontjából kiemelten veszélyes helynek számítanak a nagyobb üzlet- illetve 

bevásárlóközpontok, a különböző jellegű szórakozóhelyek, a tömegközlekedési eszközök, forgalmasabb 

közterületek, nagyobb rendezvények. A zsebtolvajok tömegben, zsúfolt helyen, illetve közlekedésnél főleg 

le- és felszálláskor a szoros érintkezést illetve a figyelmetlenséget kihasználva próbálják elemelni a 

pénztárcákat, különböző értéktárgyakat. Mások kézben tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) 

takarásában kutatnak értékeink után, vagy esetlegesen zsebmetszés módszerével próbálják eltulajdonítani 

a kiszemelt zsákmányt. A figyelemelterelés, és az ellopott értékek mentése szintén jellemző bűnelkövetői 

magatartás lehet. 

 Az alkalmi tolvajok a kínálkozó lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Ilyen lehet a külső zsebben, 

hátizsák külső rekeszében elhelyezett telefon, tárca, a földre letett csomag, a szórakozóhelyen asztalon, 

széken hagyott kabát, táska, mobiltelefon, a bevásárlókocsiba, kosárba tett pénztárca  stb.   

 Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk minden helyzetben fokozottan ügyelni!  

A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biztonságos helyre tegyük. (pl. kabát belső zsebébe, elől vagy a 

hónunk alatt hordott táska belső rekeszébe). Ha forgalmas helyen hosszabb időn keresztül gyanúsan 

viselkedő személyt látunk magunk mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek, és legyünk fokozottan 

óvatosak!  

 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 Ingatlanában a kaput, bejárati ajtót akkor is tartsa zárva, amikor otthon 

tartózkodik. Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásba - főleg ha 

egyedül van otthon!  

 Házalókat, alkalmi árusokat nem javasolt az ingatlanba beengedni 

illetve ott felügyelet nélkül hagyni. A velük való üzletelés különösen 

kockázatos, hiszen sem a megvásárolt áru, sem a megrendelt szolgáltatás 

minősége nem garantált. Ilyen esetben a hibás terméket nem lehet 

kicseréltetni, visszaváltatni, vagy a hibát kijavíttatni. A megvételre 

felkínált áru alacsony ára, vagy az Öntől megvásárolni kívánt tárgyért, 

termékért kínált magas összeg egyébként is gyanakvásra adhat okot… 

Ajánlatos gyanakvással fogadni a könnyű pénzszerzési lehetőséggel, 

nagy nyereséggel kecsegtető ajánlatokat is. 

 Amennyiben a hívatlan látogató gépjárművel közlekedik, távozása után 

érdemes feljegyezni annak rendszámát, színét, típusát. A gyanús 

esetekről - akár megelőzési célból is - tájékoztassa a polgárőröket, 

rendőröket, esetleg a tanyagondnokot.   
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