
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Az év végi ünnepek közeledtével a főbb közlekedési 

útvonalakon, valamint a bevásárló- és üzletköz-

pontok környékén megnövekszik a személy- és 

gépjárműforgalom. A rendőrség az adventi idő-

szakban kiemelt figyelmet fordít az olyan nagy 

tömegeket vonzó helyszínek ellenőrzésére, ahol 

nagyobb eséllyel válhatunk vagyon elleni jogsértés 

áldozatává. A rendőrség együttműködik a külön-

böző társadalmi és civil szervezetekkel, különösen 

a stratégiai partnernek számító polgárőr szerveze-

tekkel, továbbá a közterület-felügyelet, illetve a 

társ-rendvédelmi szervek dolgozóival. 
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A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken, az 

utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon 

vagy bevásárlóközpontokban követik el. A pénz- és 

irattárcákat, mobilokat ne a táskák, kosarak 

tetején tartsák és tárolásra a nadrág hátsó zsebei 

sem nyújtanak kellő biztonságot. Lehetőség szerint 

a kabátjuk belső zsebébe tegyék a pénztárcájukat, 

az irataikat, s ha lehet a telefonjukat is. A PIN 

kódjukat soha ne tartsák a bankkártyájuk mellett, 

igyekezzenek azt megjegyezni. Tömegközlekedési 

eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkal-

mával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve 

válltáskájukat szorítsák magukhoz! 

 

Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak 

kijelölt parkolóban, esetleg térfigyelő kamera 

közelében, az esti órákban pedig ott, ahol világítás 

van, a parkolóhely belátható és forgalmas. A 

parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, 

hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható 

helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, koráb-

ban megvásárolt ajándék. Amikor kiszálltak a 

kocsiból, még akkor is, ha csak rövid időre távoz-

nak, mindig zárják az ajtókat, húzzák fel az 

ablakokat, élesítsék a riasztót!  

 
 

A téli hideg idő beálltával veszélyben vannak a 

hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyel-

jünk oda rájuk! 

Ha tud olyan emberről, akit akármilyen okból 

kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést 

az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon, 

vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes önkor-

mányzatnak!  

Egyben kérjük, hogy senki ne szégyellje, ha bajban 

van! Kérjen segítséget az önkormányzattól, illetve 

a különböző szociális és segélyszervezetektől, 

legyen szó tüzelőről, élelmiszerről vagy bármi 

másról! 

 

Az internetes csalások elkerülése érdekében 

kétkedve kezeljék az olyan internetes eladókat, 

akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést 

jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően 

alacsony áron kínálják a termékeiket, esetleg nem 

valódi címmel, telephellyel vagy telefonszámmal 

regisztráltak. 

Legyenek óvatosak a személyes adataik megadásá-

nál is, különösen, a bankkártyájukra vonatkozó 

adatok esetében (ezeket csak a fizetést bonyolító 

bank oldalán adják meg). 

 

 
 

A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás idősza-

kában jóval zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a 

forgalmi torlódások és sajnos nem minden közle-

kedő igazodik az ilyenkor szokásos helyzetekhez és 

veszi tudomásul a lassúbb haladás tényét.  

Ügyelni kell a megváltozott téli közlekedési viszo-

nyokra, oda kell figyelni a KRESZ szabályok 

maradéktalan megtartására, és legfőképpen a 

láthatóságra! Legyenek türelmesek, óvatosak, 

körültekintőek és vigyázzanak egymásra - különö-

sen a közutak legvédtelenebb képviselőire, a 

gyalogosokra -, hiszen mindenki az otthonában, 

saját szerettei körében szeretné tölteni az ünnepe-

ket! 

 
 

Áldott, békés, bűn- és balesetmentes Karácsonyt 

kívánunk mindenkinek! 

 

 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 


