Hogy az ünnep valóban ünnep legyen
(Vas Megyei Rendőr-főkapitányság)
Bűnmegelőzési tanácsok az adventi időszakra.
Az ünnepek közeledtével mind többen és többen keresik fel az ünnepi fénybe öltözött
belvárost és a külvárosok bevásárló centrumait, ezért a személy- és gépjárműforgalom
jelentős növekedésére lehet számítani. A „vásárlási láz” szinte szükségszerű velejárója az
ingerült viselkedés és a figyelmetlenség. Ezt várva állnak lesben az adománygyűjtés álcája
mögé bújt csalók, akik az ünnepre készülők jóhiszeműségét és adakozó kedvét kihasználva
bírják rá őket jótékonykodásra. Éppen ezért az adventi időszakban sem feledkezhetünk meg a
személy- és vagyonvédelmünkről. Fontos, hogy ezekben a hetekben is odafigyeljünk – ha
lehet, talán még gondosabban – biztonságunk megteremtésére és a ránk leselkedő veszélyek
kiszűrésére!
A személyes odafigyelés mellett a Rendőrség is megfelelő erőkkel vesz részt a közlekedési
balesetek és a bűncselekmények megelőzésében. A közterületeken december hónapban
megerősített járőr- és bűnügyi szolgálatot látnak el munkatársaink. Fokozott rendőri jelenlétre
lehet számítani különösen a piacokon, az üzletsorok, áruházak, pályaudvarok környékén.
A bűncselekmények megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető
vagyonbiztonsági szabályok betartására!
• Azokat az értékeket, amelyeket szükségszerűen maguknál kell tartaniuk (okmányok,
pénztárca, bankkártyák, lakás- és autókulcsok), ruházatuk, vagy táskájuk belső,
védettebb zsebeiben helyezzék el, lehetőleg több helyre elosztva!
• Ha nagyobb összegű készpénzzel indulnak vásárolni, célszerű ezt az összeget több
zsebben, több helyen tárolni!
• A bankautomaták használata előtt ellenőrizzék a kártyabefogadó nyílás sértetlenségét,
illetve a készpénzkiadó nyílás torlaszmentességét!
• Az áruházi vásárlások során a táskát, pénztárcát ne tegyék a bevásárlókocsiba, azt a
nézelődés, az áruk válogatása során ne hagyják őrizetlenül!
• Piacon, vagy boltban történő vásárláskor a táskát, pénztárcát soha ne tegyék ki a
pultra!
• Üres táskát, kosarat, sőt, kabátot sem célszerű az utastérben, látható helyen hagyni! Az
elkövető nem ismerheti a táska tartalmát, de a gépjármű feltörésével, az ablakok
betörésével a bosszúságon kívül komoly anyagi kárt is okozhat nekünk a cselekmény.
• A tapasztalatok szerint a vásárlás során beszerzett több, olykor értékes tárgyat is a
gépjárműben hagyunk, holott a gépjármű nem értékmegőrző és még csak nem is
biztonságos. Ha már bepakoltunk, akkor lehetőleg gondoskodjunk arról, hogy a
gépkocsiban maradjon valaki! Ugyanis előfordult már, hogy a gépjármű feltörését
követően a bűnelkövetők az utastérből kinyitották az ajándékokkal megpakolt
csomagtartót.
• Megfelelő körültekintést igényel az áruházak előtti forgalmas parkolókban a vásárolt
értékek elpakolása a járműbe. Általános, de helytelen az a már rutinszerűvé vált
művelet, hogy amíg a csomagtartóba bepakoljuk a vásárolt termékeket, a
kézitáskánkat az ülésre dobjuk. Miközben a gépjármű hátsó részén tevékenykedünk, a
könnyelműségünket könnyen kihasználhatják. Figyeljünk erre is!
• Az „alkalom szüli a tolvajt” közmondás különösen igaz az ünnepek környékén.
Minden esetben, még ha csak egy percre is hagyjuk magára az autónkat, zárjuk be az
ajtókat, húzzuk fel az ablakokat, vegyük ki az értékeket az utastérből (mobiltelefon,
GPS készülék a tartójával együtt, lakáskulcs) és kapcsoljuk be a riasztót!
• Tömegközlekedési eszköz igénybe vétele esetén – különösen le- és felszálláskor,
tülekedéskor – fokozottan figyeljünk értékeinkre! Táskánkat szorítsuk magunkhoz, a
húzózáron tartsuk rajta a kezünket!

•

Sokan az ünnepeket távol otthonuktól töltik. A hosszabb időre üresen hagyott ház,
vagy lakás ellenállhatatlanul csábítja a betörőket. Távozás előtt ellenőrizzék a
nyílászárókat, a lakás felügyeletével bízzanak meg egy ismerőst, vagy a szomszédot!
Kérjük meg, hogy a postaládát rendszeresen ürítsék, nyissanak ablakot,
szellőztessenek, ezzel azt a látszatot keltve, hogy nincs felügyelet, őrizet nélkül a
lakás.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg tanácsainkat!

Hogy az ünnepek meghitten teljenek
(Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság)
A rendőrség idén is a lakosság segítségét kéri annak érdekében, hogy együttes
összefogással biztosítsuk az év végi időszak nyugalmát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepek időszakában jelentős személy- és gépjárműforgalom
növekedésre kell számítani a főbb közlekedési útvonalakon, a bevásárló- és üzletközpontok,
valamint kirakodóvásárok helyszínén, környékén. A bevásárlások idején már fáradtabbak,
figyelmetlenebbek lehetünk, kedvezve ezzel a tolvajoknak.
Az év végi ünnepek közeledtével számítani kell a zsebtolvajok megjelenésére is.
Tömegközlekedési eszközökön, szórakozóhelyeken, mozgólépcsőkön, zsúfolt áruházakban,
piacokon, vagy akár ünnepek idején a temetőkben és környékén ideális feltételeket találnak
arra, hogy egy gyors mozdulattal más táskájából, kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb
értéktárgyakat emeljenek el. Vigyázat, a zsebtolvaj a legtöbb esetben nincs egyedül!
Csoportosan tevékenykednek és az Ön figyelmének elterelésére törekszenek. Az első eltereli a
figyelmet, a második „lenyúl”, a harmadik átveszi a zsákmányt.
A zsebesek ellen senki nincs biztosítva! Bárki, bármikor áldozatává válhat akcióiknak. A
zseblopások legnagyobb részét a táskából, a hátizsákból, illetve a zsebekből történő lopások
teszik ki.
Fontos:
•
•
•
•
•

pénzt, csekket, hitelkártyát vagy iratokat csak a ruha zárt, belső zsebében tartson,
lehetőleg ne mindent egy helyen;
használjon övtáskát, bankkártyáját soha ne tartsa a PIN kóddal együtt;
figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, lehetőleg szorítsa karja alá;
soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát, autóstáskát a bevásárló kocsiba;
csak annyi készpénzt vigyen magával, amennyire előreláthatólag aznap szüksége lesz;

Ha tetten éri a zsebtolvajt hangosan kérje az emberek segítségét, értesítsék a rendőrséget!
Ha már bekövetkezett a zseblopás haladéktalanul tegyen feljelentést. Az
elkövetőről/elkövetőkről adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrség
munkáját.
Ha ellopták bankkártyáját, mobiltelefonját, azokat még a feljelentés előtt tiltassa le. Ha a
lakáskulcsot is elvitték, akkor cseréltesse le a zárakat.
Fogadják meg tanácsainkat, előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

