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Ha jól vigyáz értékeire, több juthat ajándékra!    
 
 
A fogyatkozó esztendő utolsó hetei az ünnepekre készülődés örömteli és egyben fejtörést okozó 
gondjával járnak együtt, amikor megindul a vásárlási láz. Ilyenkor az emberek több értéktárgyat és  
pénzt visznek magukkal, mely növeli az esélyét annak, hogy a nyüzsgő  bevásárlóközpontok és 
piacok környékén, erre hajlamos személyek jogtalanul elvegyék,  zsebtolvajlás, gépkocsik feltörés 
útján dolgaikat, esetleg rablás áldozatává váljanak. 
 
 Mire figyeljen a zseblopás elkerülése végett?  
  

- Lehetőség  szerint kerülje el a zsúfolt tömeget, elsősorban  azt ahol hangoskodást hall, mert 
ezeken a helyeken észrevétlenül emelhetik el értékeit a kabát, vagy táska külső zsebeiből  
amíg másokra figyel, 

- tegye különböző helyekre pénztárcáját, iratait, kulcsait, mégpedig lehetőleg belső zsebbe, 
csomagjait tartsa szemmel, legyenek azok testközelben, 

- táskáját, pénztárcáját ne hagyja a bevásárló kosárban vagy a pulton még rövid időre sem, ne 
hagyja, hogy a vásárlás elvonja figyelmét, 

- csak a szükséges mennyiségű készpénzt vigye magával, vagy fizessen bankkártyával, de 
annak PIN kódját tartalmazó feliratot ne helyezze a kártyája mellé, mert annak birtokában a 
tolvaj jelentős kárt okozhat, 

- amennyiben észlelte a lopást, lehetőleg ne szálljon szembe az elkövetővel, hanem kérje a 
közelben tartózkodók segítségét, és értesítse a rendőrséget, a 107 vagy 112 ingyenes 
hívószámon. 

 
Amikor személygépkocsival közlekedik, szívlelje meg az 
alábbiakat! 

- Parkoljon lehetőség szerint arra kijelölt helyen, 
illetve kivilágított területen, 

- minden ajtót zárjon le,  
- használja a riasztót, és más védelmi eszközt, mindig 

győződjön meg a gépkocsi zárt állapotáról, 
- a járműben és főként az utastérben ne hagyjon 

értéket mert ez vonzza az elkövetőt, 
- mielőtt elindul, nézze körbe járművét nincs-e azon 

bármi behatolásra utaló sérülés, 
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- ha feltörték autóját azonnal hívjon rendőrt, és ne nyúljon semmihez, várja meg az 
intézkedést, és adja meg mindazt az információt amellyel rendelkezik. 

 
 

 A  rablás is megelőzhető! Hogyan? 
 

- Közterületen kerülje a gyanús csoportosulást, illetve az elhagyatott, rosszul kivilágított 
környéket, 

- idegen személyt -legyen az házaló árus, vagy adománygyűjtő- ne engedjen be a lakásába, 
- amikor azt észleli, hogy feltűnően  figyelik, vagy követik, menjen be egy üzletbe, szálljon 

fel tömegközlekedési eszközre, 
-  amennyiben támadás érte, ne álljon ellen, inkább adja át értékeit, mert ellenkező esetben 

fokozza a támadó agresszivitását, és ezzel komoly sérülésnek is kiteheti magát, 
- törekedjen jól megfigyelni a tettest, tetteseket, hogy helytálló személyleírást tudjon adni 

róluk, mert ez nagyban hozzájárulhat az elkövető kilétének megállapításához,   
- a történtek után késedelem nélkül értesítse a rendőrséget, maradjon a helyszínen, várja be a 

hatóság tagjait és működjön közre az eljárás során.   
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Kellő odafigyelés és óvatosság hozzájárul a baj elkerüléséhez az ünnepi készülődés 
idején is!  
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