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Az ünnepi forgatag veszélyei 
 
Az év végi ünnepek közeledtével egyre fokozódik a bevásárlási láz, és a karácsonyi ajándékok utáni 
rohanás. Megyénkben évente mintegy 14 ezer ember válik sértetté, és elsősorban a vagyontárgyaink 
ellen irányul a bűnelkövetők támadása. Az évnek ezen időszakában több lehetősége adódik a 
tolvajoknak a cselekmény elkövetésére, ezért érdemes tisztában lenni azzal milyen módon 
előzhetjük meg, hogy károsultakká váljunk. Kerüljük el, hogy vásárlás során kilopják 
pénztárcánkat, feltörjék autónkat, esetleg kiraboljanak! 
    
Mire figyeljen a zseblopás, alkalmi lopás megelőzése érdekében? 
 

� az értékeit belső zsebbe helyezze el, és csomagjait olyan helyre tegye, ahol szemmel tudja 
tartani,     

���� a tumultust kerülje el, lehetőség szerint fizetéskor ne tegye pénztárcáját a pultra, a bevásárló 
kosárba, 

���� ha gyanúsan viselkedő, lökdösődő embereket észlel, ellenőrizze értékeit, amennyiben tetten 
érte a zsebtolvajt kérje a közelben állók segítségét, és ne szálljon szembe vele, 

���� tartsa zárva lakása ajtaját, a kert kapuját minden esetben, ezzel elejét veheti a besurranásnak, 
���� idegen személyt ne engedjen be otthonába, legyen az házaló árus, adománygyűjtő, vagy 

bárki más, mert meglophatják, ha közüzem dolgozójának mondja magát kérje igazolja 
magát,    

���� ha elhagyott idegen tárgyat talál, szóljon a kereskedelmi hely biztonsági szolgálatának, a 
területért felelős gondokság embereinek, közterületen talált dolog esetén adja le azt a helyi 
polgármesterei hivatalban. 

 
A gépkocsival kapcsolatos jogsértések elkerülése érdekében: 
          

���� a jármű utasterében ne hagyjon semmit, hiszen az a bűnelkövető figyelmét odavonhatja, 
���� parkolást kijelölt parkolóban bonyolítsa, vagy lehetőség szerint kivilágított helyen álljon 

meg, 
���� zárja le a kocsi ajtaját, használja a riasztót, a meglévő védelmi eszközöket, 
���� amennyiben a csomagtartóba bepakolta az árút, már ne hagyja őrizetlen járművét, mert 

kifigyelhetik, és azt feltörhetik, 
���� amennyiben járművének feltörését észlelte azonnal hívja a rendőrséget, és ne nyúljon 

semmihez a rendőri intézkedés megkezdéséig. 



A bankkártyával kapcsolatos visszaélések lehetőségének megelőzése tekintetében ajánljuk: 
 

���� bankkártyája mellett ne legyen ott a PIN kód feltüntetve, mert annak ellopása után perceken 
belül számlájáról levehetik összes pénzét, így komoly kárt szenvedhet el, 

���� ne engedje, hogy idegen személy bankkártyával történő készpénzfelvétel során megzavarja, 
a beütött kódszámot kifigyelje,  

���� győződjön meg arról, hogy az ATM készüléken van-e valamilyen gyanús szokatlan dolog, 
ragasztás, fólia, kamerának látszó dolog, ha igen ne használja azt a készüléket, mert ezen 
keresztül illegális módon megszerezhetik kártyája adatait, 

���� a tranzakcióról kapott bizonylatot ne hagyja a helyszínen, mert lehetőséget ad a bűnözőknek, 
hogy számlaegyenlegét megismerjék, 

���� amennyiben kártyáját ellopták, vagy elhagyta, azonnal tiltsa le annak használatát 
pénzintézeténél.   

 
Egy esetleges utcai rablótámadás megelőzése érdekében:  
 

���� lehetőség szerint kerülje sötétedés után az elhagyatott, néptelen, veszélyesnek tűnő helyeket,  
���� értékeit, ékszereit ne hordja feltűnően, látható módon az utcán, és csak a szükséges 

készpénzt vigye magával, 
���� lakáskulcsait készítse mindig elő. Ajánlott, hogy ne a kapuban, lépcsőház ajtó előtt kezdje el 

keresni, mivel így könnyebben támadás célpontjával válhat.  
���� ismeretlen személlyel ne szálljon liftbe, és kihalt lépcsőházban, ha veszélyeztetve érzi magát 

menjen olyan helyre ahol emberek lehetnek, szálljon fel tömegközlekedési járműre,  
���� támadás esetén őrizze meg nyugalmát, adja át értékeit, ezzel elkerülheti a bántalmazást, 

közben figyelje meg a támadót, hogy pontos személyleírást tudjon adni róla, 
���� a cselekmény után azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es ingyenesen hívható 

telefonszámon. 

 
 
 
 

Munkatársaink nevében kívánunk tisztelt olvasóinknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet ! 
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