
 
  
 

 
 

Ne adjon esélyt a zsebtolvajoknak ! 
 

A nyári szabadság, üdülés, pihenés, kikapcsolódás idején is fordítsunk kellő figyelmet 
értékeink védelmére, hisz a bűnelkövetők ilyenkor gyakran találnak kedvező alkalmat bűnös 
szándékuk megvalósítására. 
 

A hangsúly a megelőzésen van! 
 
Szeretnénk segíteni, praktikus ötleteket adni, amelyek nagyban növelhetik vagyontárgyaink 
biztonságát. 
 
Különösen veszélyes helyek közé tartoznak a bevásárlóközpontok, szabadtéri rendezvények, 
koncertek, éttermek, büfék, autóbusz és vasútállomások, tömegközlekedési eszközök. 
 

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhető az áldozattá válás: 
 

• Fokozattan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik! 
 

• A pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját tegye biztonságos helyre!  
( pl.: övtáska, kézitáska belső része)  

 
• Ne tartson magánál indokolatlanul sok készpénzt, vagy ha mégis, egymástól 

elkülönítve tárolja!  
 

• A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne tartsa egymás mellett!  
 

• A kézi táska legyen mindig szem előtt, ajánlott válltáskáját maga előtt fogva 
közlekedni!  

 
• Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben! 

 
• Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás, illetve utazás közben is figyeljen 

környezetére, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához! 
 

• A bevásárló központokban a táskáját, csomagját mindig tartsa magánál!  
 

• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra vagy 
a bevásárlókocsiba!  

• Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne akassza (háta mögé) a székre a táskáját, 
kabátját, mert ezt kihasználhatják a tolvajok!  

 
• Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga mellett, ellenőrizze 

értékeinek meglétét!  



 
• Ne feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hosszadalmas utánajárásra számíthat és a 

pótlásuk is költséges.  
 

A zsebtolvaj általában nem egyedül dolgozik. A legtöbb esetben a bűnelkövetők 
„munkamegosztásban” tevékenykednek. Egyikük a figyelemelterelésért felel, míg társa a 
tolvaj  tevékenységét fedezni (eltakarni) hivatott. Szintén újabb „munkakört” lát el a 
kívülállókat figyelő jelző, valamint a megszerzett zsákmány mielőbbi - a helyszínről történő - 
eltávolítását kivitelező értékmentő. 

 
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! 

• Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t (a tartóját – konzolt - sem) továbbá 
egyéb értékes műszaki cikket, valamint személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a 
gépjármű okmányait az utastérben, még a „kesztyűtartóban” sem! Még üres táskát, 
ruhaneműt se hagyjanak gépjárműben, hiszen az elkövetőkre jellemző, hogy a 
legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. 

 
• Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót akkor is, ha 

csak pár percre száll ki! Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a 
riasztó élességét!  

 
• Ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött, biztonsági kamerával felszerelt parkolókat 

és értékmegőrzőket.  
 

Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj? 
 
Ha már bekövetkezett a lopás haladéktalanul tegyen bejelentést a 107-es vagy 112-es 
telefonszámon. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű a lopás helye szerinti 
illetékes rendőrkapitányságon.  
 
A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt lehetőleg ne változtassa meg!  
 
Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, 
egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről / elkövetőkről adott személyleírás 
nagymértékben segítheti a rendőrök munkáját.  
 
Amennyiben elvitték bankkártyáját, mobiltelefonját, haladéktalanul tiltassa le. Ha a 
lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor minél hamarabb cseréltesse le a zárakat. 
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