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Zseblopás és alkalmi lopás
elkerülésére mit tehetünk?

• Bevásárlását lehetőség szerint nappalra időzítse! 

• Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon,

tömegközlekedési eszközökön és óvja értékeit, mert ezek a

helyek a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet

jelentenek!  

• Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra vagy

kosárba! 

• Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját,

iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe!

Azokat belső zsebben helyezze el vagy zárható táskában,

melyet szorosan testközelben tartson! 

• Soha ne tartsa bankkártája mellett PIN azonosító kódját,

mert ennek ismeretében a tettes akár hitelkeretét is

felveheti valamely ATM automatából! 

• A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt vegye

magához, mert számos információt tartalmaz számlájáról! 

• Ha gyanús személy(eke)t vesz észre, ellenőrizze értékei

meglétét, és ha tetten érte a zsebtolvajt hangosan kérjen

segítséget a közelben tartózkodó személyektől! Ne szálljon

szembe a támadóval! 

• Vásárás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit!

Gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja nyitva! 

• Amennyiben mégis meglopták, és az iratai mellett a

lakáskulcsot is elvittek, sürgősen cseréltessen zárat a bejárati

ajtaján! 

• Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le azt! 

• Elutazáskor fokozottan vigyázzon értékeire, mert

pályaudvarokon, vonatokon jellemzőek lehetnek a

csomaglopások! 

• Le- és felszálláskor ügyeljen táskáira, azokat ne bízza

ismeretlenekre! 

• Idegen kérésére ne váltson fel pénzt! 

Kép: internet 



Besurranásos lopások
megelőzésére mit tehetünk?

A besurranásos lopásokat jellemzően családi házaknál és

földszinti lakásoknál követik el, ezért célszerű rácsot

felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig

zárva tartani akkor is, ha otthon tartózkodik! A kapu,

bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benne a kulcsot!

Otthonának kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az

elkövetők ismerik a „dugi” helyeket!

Bejárati ajtajára szereltessen megfelelő biztonsági zárakat!

Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon széles

látókörű optikai kitekintőt!

Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az

idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntől!

Kérjen igazolványt, ellenőrizze azt, illetve a megadott

telefonszámot, közben ne engedje be az idegent!

Ne tartson otthon 100.000,- Ft feletti összeget, tegye

inkább bankba!

Az értékekeit ne hagyja elől! Zárja el, lehetőleg lemez-

vagy pénzkazettákba! Ha rajtakap egy besurranó tolvajt,

azonnal értesítse a rendőrséget! 

Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet

szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre

volna szüksége!

Kép: internet 



Betöréses lopás elkerülése
érdekében mit tehetünk?

Szereltessen több ponton záródó ajtót, mely megfelelő 

mechanikai szilárdsággal bír!

Amennyiben anyagi lehetőségei megengedik, egészítse ki 

a lakás védelmét egy elektromos érzékelő-riasztó 

berendezéssel, mely a nap 24 órájában jelzést ad 

esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég felügyeleti 

pontjára!

 A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a 

vezetéknevünket kiírni. Ezzel megelőzhető, hogy a 

potenciális bűnözők rájöhessenek, hogy egyedül álló        

nővel van dolguk!

Olyan helyen szerezze be a vagyonvédelmi eszközöket,   

ahol szakszerű tanácsadást kap!

Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hall, inkább    

hívja a RENDŐRSÉGET! (telefonszám: 107, 112)

Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt!

Jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy, műszaki 

cikkek stb.) készítsen házileltárt, feltüntetve azok egyedi 

jellemzőit, leírását, azonosítási számát stb! A leltárt ne 

rakja látható, könnyen megtalálható helyre!

Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló esetén mindig 

kérdezzünk rá, hogy milyen számot tárcsázott! Soha nem 

valljuk be senkinek, hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk 

el magunkról semmit idegeneknek.

Ha észlelte, hogy sérelmére betörés történt, azonnal 

értesítse a rendőrsége! Ne várjon reggelig, a helyszínt ne 

járkálja össze, ne változtassa meg, mert a nyomok 

rögzítését ez nagyban megnehezíti!

Kép: internet 



Rablások elkerülésére mit
tehetünk?

A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében 

sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen 

helyeket!

Fokozott figyelmet tanúsítson, ha nagyobb összeget vesz 

fel bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen az 

elkövetők kifigyelik, ki vesz fel pénzt és követik, majd 

megtámadják. A bankban minél előbb tegye biztos helyre a 

pénzt, anélkül, hogy mások figyelmét felkeltené!

Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak annyi pénzt 

hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!

Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen 

olyan helyre, ahol több ember tartózkodik vagy forduljon 

olyan személyhez, aki egyenruhát visel!

Ha mégis támadás érte, őrizze meg nyugalmát, ne tegyen 

félreérthető, hirtelen mozdulatokat, és adja át azt, amit a 

rabló kér! Mindenképpen célszerűbb a szituáció feloldása 

helyzetelhagyással (meneküléssel), mint ellenállással! 

Amennyiben ez nem sikerül, segítségkéréssel hívhatja fel 

magára a figyelmet!

A rendőri tapasztalatok azt mutatják, hogy az idős 

személyeket gyakran a lakásuk közvetlen környezetében 

az utcán, lépcsőházban, sőt a lakásaik ajtajában támadják 

meg, ezért otthon se veszítse el éberségét!

Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el 

keresni, hanem készítse elő, majd az ajtót azonnal zárja be 

maga után!

Ismeretlen személlyel ne szálljanak be a liftbe!  Kihalt 

lépcsőházban is éberen közlekedjenek, figyeljenek a 

gyanús alakokra!

Kép: internet 



Pirotechnikai eszközök biztonságos
használata 

A tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi                
egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást is  kérhetnek                               
azok működésével kapcsolatban!
Tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat!
Ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát!
Fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira!
Bármely pirotechnikai osztályba tartozó PETÁRDA VÁSÁRLÁSA, BIRTOKLÁSA,
TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA TILOS!
Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy
felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 150.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújthatók.       
Házi kedvenceiket megriaszthatja az ünnep zaja, ezért nem árt, ha azok elkerített,
zárt helyen vészelik át ezt az időszakot. Esetleg kapcsolják be nekik a rádiót
nagyobb hangerőn!     



Jászberényi Rendőrkapitányság 

Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296 

 

Karcagi Rendőrkapitányság 

Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250 

 

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 

Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-1657 

 

Szolnoki Rendőrkapitányság 

Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019 

 

Tiszafüredi Rendőrkapitányság 

Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655

Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:

Békés, biztonságos karácsonyt és boldog új évet kíván   

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztályának valamennyi munkatársa!  


