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Az ünnepek alatt is biztonságban
December a nagy, közös karácsonyi bevásárlások miatt szinte minden családban a kiemelt
ünnepi készülődés időszaka.
Fel kell azonban hívnunk a figyelmüket arra, hogy a bűncselekmények elkövetői sajnos
ilyenkor sem pihennek, sőt, a megnövekedett vásárlókedv még inkább bűnös cselekvésre
ösztönzi azokat, akik épp a zsúfoltság és a tömeg adta lehetőségeket igyekeznek kihasználni.
A fővárosi rendőrség természetesen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is
megerősített szolgálatot lát majd el az ünnepi időszak alatt, hogy lehetőleg zavartalanul, és
teljes nyugalomban pihenhessék ki a mögöttünk hagyott év fáradalmait. De ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson, Önökre is szükségünk van.
Ezért kérjük, hogy az ünnepi hangulatban még fokozottabb figyelemmel vigyázzanak
értékeikre, a nagy forgatagban még a szokásosnál is legyenek körültekintőbbek, és fogadják
meg a BRFK Bűnmegelőzési Osztály december havi hírlevelének
harmadik különszámában csokorba szedett megelőzési tanácsait!
Hírlevelünk újabb különszámához kellemes olvasást, hasznos
időtöltést kívánunk!
Végezetül a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya ezúton kíván Önöknek békés, meghitt karácsonyt, és
egészségben, sikerekben gazdag, boldog, új esztendőt!
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Az ünnepi forgatagban sem mindenki jó szándékú!
Mindannyian látjuk, érzékeljük mindennapjaink során, hogy megindult a „vásárlási láz”,
feltartóztathatatlanul itt vannak a nyakunkon az ünnepek! Figyeljünk oda azonban, hiszen a
tapasztalatok szerint az emberek többsége, amikor megrohamozza a kereskedelem sokasodó
helyszíneit ajándékvásárlási vagy bevásárlási szándékkal, könnyen elfelejtkezik arról, hogy a
zsebében ott lapul a szokásosnál nagyobb összegű készpénz, vagy éppen a bankkártya, illetve
a táskáikban, esetleg a megvásárolt áruval telepakolt kocsi tetején lévő szatyrukban már jó
előre ki van készítve a pénztárcájuk. Ezt bizony az éles szemű tolvajok is kifigyelhetik, és ne
csodálkozzunk, ha a nem kellően leplezett értékünkre az első adandó alkalommal lecsapnak!
Sajnos mégsem fordítunk kellő figyelmet értékeink védelmére! Az elkövetőket pedig
aktivizálja a vásárlási forgatag, és bizony ilyenkor is igaz a régi mondás: alkalom szüli a
tolvajt! Ezt az alkalmat azonban az óvatlanságunkkal sokszor mi magunk teremtjük meg…
A statisztikák szerint a karácsonyi bevásárlások időszakában a leggyakoribb bűnelkövetési
mód a zseblopás, ami visszavezethető arra, hogy ilyenkor a bevásárló helyeken nagyobb a
tömeg, a vásárlók a szokásosnál több pénzt tartanak maguknál, és a figyelmük is inkább a
vásárlásra koncentrálódik, ezért könnyebb észrevétlenül eltulajdonítani értékeiket.
A zseblopások jellemző helyszínei tehát az ünnepi időszakban (is) elsősorban a zsúfolt
helyek. Különösen veszélyeztetett területek a tömegközlekedési eszközök, – a metrók, a
földalatti, a nagy személyforgalmat lebonyolító buszok és villamosok vonala – továbbá a
mozgólépcsők, az aluljárók, a bevásárlóközpontok, a vásárcsarnokok, a bevásárló utcák és
bolhapiacok, a nagyobb pályaudvarok környéke, vagyis ahol egy időben sok ember fordul
meg.
Az elkövetési módszerek gyakorlatilag nem változtak, a zseblopások
legnagyobb részét továbbra is a táskából, hátizsákból, illetve a zsebekből
történő lopások teszik ki. Általában a táska nyitása a jellemző, ritkábban
előfordul a táska, illetve a bevásárlószatyor valamilyen éles tárggyal
történő metszése, vagy a táska vállszíjának levágása által történő
eltulajdonítás. Az elkövetők legtöbbször a közlekedési körülményeket –
elsősorban a fel- és leszállásnál összetömörülő tömeget – kihasználva
kerülnek közel a sértetthez, ritkábban valamilyen trükköt használnak
annak érdekében, hogy az áldozat közelébe férkőzzenek.
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Az elkövetés elsősorban változatlanul a pénztárca, vagy pénztárcának látszó tárgyak, illetve
az abban lévő értékek, igazolványok, bankkártyák felé irányul. A zsebtolvajokra nem
jellemző, hogy az eltulajdonított igazolványokkal visszaélnek, ezeket általában eldobják.
Lényegesen gyakoribb a bankkártyával történő visszaélés, a tettesek szinte minden esetben
megkísérlik a pénzfelvételt, illetve a vásárlást. S mivel a sértettek egy jelentős része
bankkártyája PIN-kódját a sorozatos figyelmeztetéseink ellenére még mindig a kártyájával
együtt tárolja, így megkönnyítik az elkövetők dolgát, lehetővé teszik a visszaélést.
Gyakori a mobil- vagy okostelefonok zseblopás módszerével történő eltulajdonítása is, hiszen
a sértett nyilvános helyen történő telefonáláskor önkéntelenül is felhívja magára, illetve
készülékére a körülötte lévők figyelmét. A zsebtolvajok az értékesebb készülékkel
rendelkezőket innentől titokban figyelni kezdik, és ha a sértett a beszélgetés végén telefonját
óvatlanul zsebébe, vagy táskája valamely jól hozzáférhető részébe teszi el, a következő
alkalmas pillanatban már meg is kísérlik a lopást.
A zseblopások kockázata a következő ajánlásaink megfogadásával jelentősen csökkenthető:
- Pénztárcáját, bankkártyáját tegye biztonságos helyre, például ruházata belső zsebébe, vagy
kézitáskája belső részébe (nem biztonságos hely a farzseb, a külső kabátzsebek és a
hátizsákok)!
- Ha teheti, ne tartson magánál sok készpénzt, illetve ha mégis, azt egyszerre több helyen
tárolja, és ahol lehet, ott inkább bankkártyával fizessen!
- Használjon olyan, a kiskereskedelmi forgalomban kapható pénztárcát, amely egy kis lánccal
az övhöz vagy a táskához rögzíthető!
- A bankkártyáját, és annak PIN-kódját soha ne tartsa egy helyen, pénzfelvétel esetén idegen
személy ne lássa a beütött kódot, illetve azt, hogy mennyi pénzt vett fel, továbbá a bizonylatot
se hagyja a helyszínen!
- Mobil- vagy okostelefonját lehetőleg ne látható helyen viselje!
- Lakókörnyezetükben ne szálljanak be idegenekkel a liftbe!
- Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljenek
környezetükre, kézi- illetve válltáskájukat szorítsák a testükhöz!
A trükkös lopások elkövetői karácsonykor is aktívak!
Tudvalevő, hogy e módszer elkövetői magukat
jellemzően álcaként utazó árusoknak, házalóknak
kiadva kopognak be jobbára egyedül élő
nyugdíjasokhoz, vagy hivatalos személynek adják ki
magukat. Bejutva a lakásba valamilyen ürüggyel
elterelik a sértettek figyelmét, és elemelik a
készpénzt, ill. az értéktárgyakat. Jövetelük célját
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sokféle mendemondába csomagolják – pl. vásárlás, eladás, valamilyen szolgáltatás ígérete –
de a szándék mindig ugyanaz, a jogtalan haszonszerzés, a lopás.
Előfordulhat, hogy postásnak, rendőrnek adják ki magukat, mondván hamis bankjegyet
kaptak a nyugdíjkézbesítés során, melyet ellenőrizni, lefoglalni szükséges. Sajnos sok
hiszékeny ember átadja a pénzét, holott a nyugdíjjal kapott pénz soha nem hamis, mivel
többszörös ellenőrzésen esik át.
Az elkövetők gyakran a jó szándékunkat próbálják kihasználni, ilyen az, amikor jótékony célt
színlelve, karácsonyi segélyt „gyűjtőkként” kopogtatnak. Ilyenkor is legyünk
elővigyázatosak, udvariasan kérjük meg az illetőt, hogy az ajtó előtt várakozzon, s csak így, a
biztonsági lánc, vagy az ajtón lévő, kihajtható ablak használata mellett hallgassuk meg! Talán,
ha valóban jótékonyságról van szó, egy, a szervezet nevére szóló postai csekk elkérése a
legbiztosabb segítségnyújtás, ez ugyanis a postán, biztonsággal befizethető. Készpénzt
azonban soha ne adjon át ilyen körülmények között senkinek!
Hasznos tanácsaink a trükkös lopásokkal szemben:
- Ne engedjen be idegent a lakásába, mielőtt nem győződött meg hitelesen annak valódi
kilétéről!
- Legyen körültekintő és "egészségesen" bizalmatlan! Figyelem! Az ilyen tolvajok nagyon
életszerű történetekkel állnak elő, és sok esetben az ápolt megjelenésük bizalmat gerjeszt.
- Kérje el az érkező igazolványát, és ellenőrizze telefonhívással, hogy valóban az adott
helyről, szervtől érkezett-e a személy!
- Használjon széles látószögű optikai kitekintőt, valamint biztonsági láncot a bejárati ajtón!
- A lakókörnyezetében élőkkel alakítson ki bizalmi kapcsolatot, és kölcsönös megegyezés
alapján helyezzenek el elektromos jelzőkészüléket egymásnál (pl. vezeték nélküli
kapucsengőt), melyet baj esetén használhatnak!
- A lakókörnyezetében gyanús személyek, és gépjárművek megjelenése esetén figyelje meg a
személy kinézetét, jegyezze meg a rendszámot, a jármű típusát, színét, és tájékoztassa a
körzeti megbízottat, a rendőrjárőrt, vagy a helyi polgárőrséget a tapasztaltakról!
- Ha valaki túlzott magabiztossággal, követelődző hangnemben, esetleg erőszakosan lép fel,
azonnal hívjon rendőrt!
Autóinkra is fokozottan figyeljünk oda!
A karácsony előtti hetekben, köszönhetően elsősorban a családi,
ünnepi nagybevásárlásoknak, illetve az évszaknak megfelelő,
gyakorta zord időjárásnak, az autóforgalom is többszörösére
duzzad,
kiváltképp
a
belvárosban,
valamint
a
bevásárlóközpontok közelében. A sok, őrizetlenül hagyott
parkoló autó azonban az elkövetők dolgát is megkönnyítheti.
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Figyeljünk az alábbiakra, s azzal jelentősen növelhetjük autónk biztonságát:
- Gépjárművét lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja!
- Semmilyen értéktárgyat, okmányt ne hagyjon a gépjárműben látható helyen!
- A gépjárműtől való távozás előtt győződjön meg az ajtók, valamint az ablakok zárt
állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról, a mechanikus biztonságtechnikai eszközök
felhelyezéséről!
- Használja a csomagmegőrzőket, a vásárolt árukat csakis egyszerre, a vásárlás befejezését
követően helyezze el a gépjármű csomagtartójában.
Mit tegyünk, ha rablás áldozatává váltunk?
Rablás sértettjévé a fent vázolt valamennyi bűnelkövetési módszer
erőszakos alkalmazásakor válhatnak. Ezekben az esetekben, ha a
szituáció nem biztosít lehetőséget segítségkérésre, célszerű az
alábbi magatartásformákat tanúsítani:
- Ne szálljon szembe a támadóval, támadókkal, ha nem biztos
fizikai erőfölényében!
- Mindig személyes biztonságát helyezze előtérbe az anyagi
javakkal szemben!
- Próbáljon minden részletet megfigyelni a támadóról egy későbbi,
használható személyleírás adásához!
- Amennyiben bűncselekményt követtek el az Ön sérelmére, azonnal tegyen feljelentést a
forrónyomon üldözés sikere érdekében!
- A feljelentés megtétele során, illetve azt követően, kollégáink kérni fogják Öntől az
eltulajdonított értékeinek listáját, sorszámát, egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit, így
azokat őrizze meg!
- Minél előbb tiltsák le bankkártyájukat, illetve mobiltelefonjukat az esetleges visszaélés
elkerülése érdekében!
- Amennyiben lakáskulcsaikat irataikkal együtt tulajdonították el, célszerű zárat cseréltetni a
lakásajtón az esetleges betörés elkerülése érdekében!
Hasznos bevásárlási tanácsok
Mindig legyünk résen, amikor az ajándéknak szánt áruért
fizetünk, és még akkor is számoljuk, nézzük át a visszakapott
összeget, bankjegyeket, ha mögöttünk éppen sokan várakoznak,
különösen, ha karácsonyi faluban, vásárban vettünk valamit. Az
elhasználódott bankjegyek mellett ugyanis bizony a hamisítottak
is gondot okozhatnak! Figyeljenek rá, ha a megszokottól eltérő
tapintású pénzjegyet adnának esetleg Önöknek vissza!
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Fontos, hogy vásárlásnál figyeljünk az összegekre, hiszen akár véletlenül is előfordulhat a
nagy forgalomban, hogy nem pontosan kapunk vissza. Ha ilyet tapasztalnak, azt jelezzék még
a pénztárnál! S a termékeket is érdemes egy kicsit megvizsgálni, a műszaki cikkeket –
lehetőség szerint – megvásárlás előtt kipróbálni! (Piacokon ezért ilyen terméket nem tanácsos
vásárolni!) Ha bármi gondunk van, jelezzük ezt az eladónak, vagy annak vezetőjének, s végső
esetben kérjük a Vásárlók Könyvét, vagy forduljunk a fogyasztóvédelemhez! Szintén
örökzöld tanács, hogy a nyugtát mindig őrizzük meg! Az esetleg túl kicsi, vagy éppen nagy
ruhadarab, a megajándékozott ízlését nem mindenben eltaláló ajándék, csak akkor cserélhető
vissza, ha a blokkot megőriztük! Gondoljunk erre már a vásárlásnál!
Köszönjük, hogy figyelnek a tanácsainkra, és kérjük, hogy azokat használják is, hogy az
ünnepek valóban szépek, biztonságosak, és meghittek lehessenek! KELLEMES
ÜNNEPEKET KÍVÁN ÖNÖKNEK A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG!
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági
Információs Rendszer) hírlevelének különszámát olvassa, melynek virtuális hasábjain
minden hónapban egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk
meg Önökkel. Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség
hivatalos álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége,
kérjük, látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van
szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.
A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként
nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely
az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!arendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel
Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart
igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu)
intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését.
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai:
A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000
Központi segélyhívó: 112
BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:
Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778
Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu
BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu
BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107
Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111
Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök:
I.
kerületi Rendőrkapitányság
II.
kerületi Rendőrkapitányság
III.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Békásmegyer
IV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Káposztásmegyer
V.
kerületi Rendőrkapitányság
VI.
kerületi Rendőrkapitányság
VII.
kerületi Rendőrkapitányság
VIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Keleti pályaudvar
IX.
kerületi Rendőrkapitányság
X.
kerületi Rendőrkapitányság
XI.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Őrmező
XII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Újlipótváros
XIV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Alsórákos
XV.
kerületi Rendőrkapitányság
XVI.
kerületi Rendőrkapitányság
XVII.
kerületi Rendőrkapitányság
XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIX.
kerületi Rendőrkapitányság
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Soroksár
XXI.
kerületi Rendőrkapitányság
XXII.
kerületi Rendőrkapitányság
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
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Tel.: 061-346-1800
Tel.: 061-430-4700
Tel.: 061-243-2511
Tel.: 061-231-3410
Tel.: 061-231-3446
Tel.: 061-373-1000
Tel.: 061-461-8141
Tel.: 061-461-8100
Tel.: 061-477-3700
Tel.: 061-477-3726
Tel.: 061-455-4800
Tel.: 061-263-7200
Tel.: 061-381-4300
Tel.: 061-381-4331
Tel.: 061-457-5650
Tel.: 061-236-2800
Tel.: 061-236-2824
Tel.: 061-461-8150
Tel.: 061-461-8186
Tel.: 061-231-3450
Tel.: 061-407-8455
Tel.: 061-253-2300
Tel.: 061-292-9200
Tel.: 061-292-9250
Tel.: 061-421-1800
Tel.: 061-421-1842
Tel.: 061-427-4600
Tel.: 061-229-2652
Tel.: 061-203-9132

H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. Telefon: (+36-1) 443-5000,
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