
 
 

 

 

 
 

 

 

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 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 

 Táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t, egyéb értékes műszaki cikket, sze-

mélyes iratokat, pénzt, bankkártyát, okmányokat ne hagyjanak a gépjármű 

utasterében (még a kesztyűtartóban sem)!  

 Ugyanez igaz az üres táskára, ruhaneműre is, hiszen az elkövetők a legki-

sebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat! Ezek 

javíttatása vagy cseréje pedig több tízezer forintba is kerülhet. 

 Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasz-

tót akkor is, ha pár perce szállnak ki! Kiszállás után ellenőrizzék a gépkocsi 

lezárt állapotát, illetve a riasztó beélesítését! 

 Használjanak mechanikai védelmet (kormány, pedál, váltó, zár) is a riasz-

tóberendezés mellett! 

 Ha a gépkocsiba rádiót, egyéb műszaki cikkeket vásárolnak, lehetőleg 

olyan készülékeket válasszanak, amelyek mobilizálhatók. 

 Ha módjukban áll, vegyék igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőr-

zőket! Esti parkoláskor kivilágított helyen álljanak meg! 

A potenciális elkövetőnek pár pillanat is elég ahhoz, hogy a gépkocsi ablakát 

betörje, majd távozzon a megszerzett értékekkel!  

 

Az autót bezárta? Ellenőrizze le!   

                                Érdemes figyelni a következőkre is: 

 

A kerékpáros egyesületek ajánlása szerint a védelem érdek-

ében a bicikli értékének 10-15%-át érdemes kerékpárzárra 

költeni. A zár készülhet sodronyból, láncszemekből, vagy 

merev, általában U-alakú acélprofilból.  

Melyiket válasszuk?  

Segít a döntésben a gyártók által alkalmazott, többnyire 15 

fokozatú csillaggal jelzett biztonsági skála, mely a zárakat 

egységes szempont szerint, a védelmi érték alapján osztá-

lyozza. Az elfogadható védelmet leginkább a 8-12 érték fe-

letti zárak garantálják. Természetesen megfelelő technika al-

kalmazásával ezek is kinyithatók, elvághatók ehhez azonban 

idő kell, ami növeli a lebukás veszélyét. Nagyobb biztonsá-

got nyújt a riasztóval kombinált zár, ami rázkódás esetén 

hangos szirénázásba kezd (a megbízhatóbbak 10.000,- Ft-tól 

kaphatók). 
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