
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Az év végi ünnepek közeledtével a főbb közle-

kedési útvonalakon valamint a bevásárló- és 

üzletközpontok környékén megnövekszik a 

személy- és gépjárműforgalom. A karácsonyi 

bevásárlások idején fáradtabbak, figyelmetle-

nebbek lehetünk, kedvezve ezzel a tolvajok-

nak. Ezért a rendőrség 2016. november 25. és 

2017. január 13. között – az állampolgárok 

biztonságérzetének javítása érdekében – ki-

emelt figyelmet fordít a különböző bevásárló- 

és üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok 

helyszínére, a piacokra, üzemanyag-töltő ál-

lomásokra, pályaudvarokra, pénzintézetekre, 

valamint az olyan nagy tömegeket vonzó hely-

színekre, ahol nagyobb eséllyel válhatunk va-

gyon elleni jogsértés áldozatává. 

Az ünnepeket megelőző, illetve az azt követő 

időszakban is a rendőrség együttműködik a 

különböző társadalmi és civil szervezetekkel, 

különösen a stratégiai partnernek számító 

polgárőr szervezetekkel, továbbá a közterület-

felügyelet, illetve a társ-rendvédelmi szervek 

dolgozóival. 

 

A polgárőrök bronz-, ezüst-, és aranyvasár-

nap a bevásárló központok, piacok, vásárok, 

vásárcsarnokok körzetében emelt létszámban 

látnak el járőrszolgálatot, szükség esetén jel-

zőőri tevékenységgel segítik a közlekedést. Az 

áldozattá válás megelőzése érdekében kiemelt 

figyelmet fordítanak az idős, főleg egyedül élő 

emberek védelmére, melynek keretében a 

bűnmegelőzési tanácsadáson túl napi életvite-

lükben is segítséget nyújtanak. A polgárőrök 

szolgálatukat mindig formaruhában látják el, 

és polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság az alábbi 

tanácsokkal kívánja elősegíteni, hogy a kará-

csonyi bevásárlások idején ne váljanak bűn-

cselekmény áldozatává. 
 

 
 

 
 

A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken, 

az utcán, tömegközlekedési eszközökön, pia-

cokon vagy bevásárlóközpontokban követik 

el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, 

egyéb más értékeiket már akkor tegyék biz-

tonságos, nem észrevehető, illetve könnyen 

hozzáférhető helyre, amikor otthonról elin-

dulnak. Lehetőség szerint a kabátjuk belső 

zsebében tárolják a pénztárcájukat, az iratai-

kat, s ha lehet a telefonjukat is. A PIN kódju-

kat soha ne tartsák a bankkártyájuk mellett, 

igyekezzenek azt megjegyezni. 

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! 

A pénz- és irattárcákat ne a táskák, kosarak 

tetején tartsák és tárolásra a nadrág hátsó 

zsebei sem nyújtanak kellő biztonságot. Meg-

felelő védelmet csak a belső zsebek nyújtanak. 

Irataikat a lakáskulcsaiktól és slusszkulcsaitól 

elkülönítve tárolják! Télen a vastagabb felső-

ruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki 

belenyúl a zsebükbe. Ha mégis megtörtént a 

lopás és ezt észlelték, ne szálljanak szembe a 

tolvajjal! Hívjanak segítséget, értesítsék a 

rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mel-

lett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cserél-
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tessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk 

tűnt el, azt azonnal tiltassák le! 

 

 

Zsúfolt helyeken táskájukat tartsák bezárva, 

lehetőség szerint használjanak a cipzáron kí-

vül csattal is zárható táskát, amely nehezíti a 

hozzáférést. A kezükkel, karjukkal öleljék át 

táskájukat! Semmiképpen ne tegyék köny-

nyelműen a hátukra, oldalukra! Lehetőség 

szerint utazás, vagy várakozás során kerüljék 

a tömeget! Értékeikre ne hívják fel a figyel-

met azzal, hogy tömegközlekedési eszközön 

például a tárcájukból pénzt vesznek ki, vagy a 

nagy értékű mobiltelefonjukat, tabletjüket 

látványosan használják, mert miután azt elte-

szik, megmutatják a pontos helyét az Önöket 

figyelő bűnözőknek! 

Ha tömegközlekedési eszközön, vagy bevásár-

lásnál szokatlan, oda nem illő esemény törté-

nik - például néhány ember heves szóváltásba 

bocsátkozik vagy valaki elájul - az esetlegesen 

szükséges segítség mellett tanácsos az értékei-

re még inkább odafigyelni! Nagyon sok tolvaj 

használja ki az emberek jó szándékát, segítő-

készségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből 

adódó figyelmetlenségét, a zűrzavart. Ha fel-

merül a gyanú, hogy a bevásárlóhelyen, vagy 

tömegközlekedési eszközön zsebtolvajok tevé-

kenykednek, jelezzék ott lévő biztonsági szol-

gálat tagjainak, illetőleg a jármű vezetőjének, 

és kérdezzék meg, hogy nem utazik-e rendőr a 

járművön. Amennyiben szükséges, hívják a 

rendőrséget! 

Távolabbi utazásaik alkalmával fokozottan 

vigyázzanak, ugyanis a pályaudvarokon és a 

vonatokon előfordulhatnak csomaglopások. 

Bőröndjeiket ne bízzák ismeretlenekre, hasz-

nálják inkább a csomagmegőrzőket! Tömeg-

közlekedési eszközökre való le- és felszállás-

kor ügyeljenek a táskáikra, ne bízzák azokat 

idegen emberekre! Lopás esetén azonnal érte-

sítsék a jegykezelőt vagy a buszvezetőt és a 

rendőrséget! 

 

A vásárlás közben a pénztárcájukat és a kézi 

táskájukat ne tegyék a bevásárlókosarakba és 

figyeljenek oda mobiltelefonjukra, 

tabletjükre. Az ékszerek, értékes telefonok, 

apró műszaki cikkek nem csak az ajándékok 

listáján, gyakran az ajándékot vásárlónál is 

előfordulnak. A nyakban, kézben hordott ér-

tékekre (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) szin-

tén felfigyelnek a tolvajok, ezért célszerű eze-

ket diszkréten, a ruha alatt viselni. Az aján-

dék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyel-

jenek értékeire és a már megvásárolt ajándé-

kokat soha ne hagyják felügyelet nélkül! 

 

 

A parkolás után és két vásárlás között is el-

lenőrizzék, hogy nem maradt-e a gépkocsi 

utasterében, látható helyen értékes vagyon-

tárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt 

ajándék. A parkolóban mielőtt magára hagy-

nák a gépkocsit, ne pakoljanak a csomagtar-

tójába, mivel ezt a tolvajok kifigyelhetik. Ér-

demes már elindulás előtt a csomagtartóba 
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rakni azokat a dolgokat, amelyekre a követ-

kező megállónknál már nem lesz szükségünk. 

 

A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat 

akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha ab-

ban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a tet-

tes és az ablakbetöréssel történő ellopásához 

elegendő lehet pár másodperc. A jármű ajta-

ját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárják le, 

amikor kiszálltak a kocsiból, még akkor is, ha 

csak rövid időre távoznak. Az indítókulcsot 

mindig tartsák maguknál, olyan biztonságos 

helyen, hogy azt ne tudják jogtalanul megsze-

rezni. Amennyiben lehetőségük van rá, par-

koljanak kijelölt parkolóban és olyan helyen, 

mely közel esik a célba vett üzlet bejáratához, 

esetleg térfigyelő kamera közelében, az esti 

órákban pedig ott, ahol világítás van, a parko-

lóhely belátható és forgalmas. A vásárlást kö-

vetően, ha már bepakoltak a kocsijukba, ne 

menjenek vissza az üzletbe, mert ezt a poten-

ciális tettes kifigyelheti és feltörheti autójukat. 

Alkalmazzanak minősített mechanikai és 

elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rend-

szereket és eszközöket gépkocsijukon, ame-

lyek beszerelését érdemes szakműhelyben el-

végeztetni. 

Amennyiben észlelték, hogy feltörték kocsiju-

kat, ne nyúljanak semmihez, hiszen a gépko-

csit és annak környezetét a rendőrség vizsgál-

ni fogja. 

 

 

 

Az internet fejlődésével egyre több szolgálta-

tást lehet igénybe venni a világhálón, ilyen 

például az online vásárlás is.  A szabályosan 

működő webáruházak rendelkeznek adatvé-

delmi szabályzattal vagy az üzletszabályzatuk 

kitér a személyes adatok védelmére és megha-

tározza a vásárlás legfontosabb feltételeit 

(például fizetési és szállítási kondíciók). 

Bankkártyával történő fizetés estén lehetőség 

szerint olyan webáruházban vásároljanak, 

amelynél a fizetés valamely banki oldalon ke-

resztül történik, így a bankkártyájuk adatai 

biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a 

bank központjába, azokat a webáruház üze-

meltetője nem ismeri meg. Óvakodjanak az 

olyan weboldalaktól, melyeknek nevében el-

írás, vagy hiba található, valamint ahol nem, 

vagy hiányosan adják meg az üzemeltető cég 

adatait. Ezeket az oldalakat tekintsék meg-

bízhatatlannak. Legyenek óvatosak a szemé-

lyes adataik megadásánál is, különösen, a 

bankkártyájukra vonatkozó adatok esetében 

(ezeket csak a fizetést bonyolító bank oldalán 

adják meg). 

 

 
 

Az internetes csalások elkerülése érdekében 

kétkedve kezeljék az olyan internetes eladó-

kat, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés 

értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy ame-

lyek meglepően alacsony áron kínálják a ter-

mékeiket, esetleg nem valódi címmel, telep-

hellyel vagy telefonszámmal regisztráltak. 
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A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás 

időszakában jóval zsúfoltabbak az utak, gya-

koribbak a forgalmi torlódások és sajnos nem 

minden közlekedő igazodik az ilyenkor szoká-

sos helyzetekhez és veszi tudomásul a lassúbb 

haladás tényét. A rendőrök szükség esetén 

forgalomirányítással, forgalomsegítéssel, va-

lamint tájékoztatással segítik az állampolgá-

rok biztonságos közlekedését. 

 

 
 

Az ünnepek idejére jellemző forgalmi torlódá-

sok miatt a rendőrség folyamatosan figye-

lemmel kíséri a Magyarországon átutazó kül-

földi vendégmunkások utasforgalmának nö-

vekedését, a főútvonalak, autóutak, autópá-

lyák, valamint a határátkelőhelyek forgalmá-

nak alakulását. Az esetlegesen bekövetkező 

közlekedési balesetek esetén a lehető legrövi-

debb időn belül biztosítja a forgalom zavarta-

lan áramlását. Az útlezárások, forgalmi korlá-

tozások bevezetése, a szükség esetén kijelölt 

alternatív útvonalak igénybevétele miatt java-

solt figyelemmel kísérni a rendőrségi és a 

közútkezelői tájékoztatásokat mind az inter-

netes weboldalakon, mind a gyorsforgalmi 

utakon lévő információs táblákon. 

 

A közúti közlekedés keretén belül mindenki-

nek (legyen járművezető, vagy gyalogos) na-

gyobb türelmet kell tanúsítania, ügyelni kell a 

megváltozott téli közlekedési viszonyokra, oda 

kell figyelni a KRESZ szabályok maradékta-

lan megtartására! A járművek láthatósága 

érdekében kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 

autó világító és fényjelző berendezéseinek 

megfelelőségére. A gyalogosok részéről is fon-

tos - főleg a zsúfoltabb utak környékén -, hogy 

kellő figyelmet kapjon a láthatóságuk biztosí-

tása, amelyet leginkább megfelelő színű ruhá-

zat és fényvisszaverő eszközök viselésével ér-

hetnek el. 

 

Legyünk türelmesek, óvatosak, körültekintő-

ek és vigyázzunk egymásra - különösen a köz-

utak legvédtelenebb képviselőire, a gyalogo-

sokra -, hiszen mindenki az otthonában, saját 

szerettei körében szeretné tölteni az ünnepe-

ket. 

 

 
 

Ne feledjük; nem a legmenőbb videojáték és a 

csúcsmobil a legjobb ajándék, amelyet gyere-

keinknek adhatunk, hanem a szeretetünk, 

törődésünk, figyelmünk, s az időnk, amit ve-

lük töltünk! S nem csak december 24-én, ha-

nem a szürke hétköznapokon is! 

 

Karácsony közeledtével azt kívánjuk, hogy 

mindenki találja meg családját vagy azt a sze-

rető közösséget, ahová tartozni tud. Ha ez 

nem megy magától, ne szégyelljünk tenni érte! 

Hívjuk fel, látogassuk meg idős hozzátartozó-

inkat, rég nem látott rokonainkat, barátain-

kat! Korábbi sérelmeinket tegyük félre! 

Ajánljuk fel segítségünket ezekben a hideg 

napokban azoknak, akik egyedül élnek. 

 

 
 

Áldott, békés, bűn- és balesetmentes Karácsonyt 

kívánunk mindenkinek! 

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 


