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NE FELEJTSE:

Ha Ön is minél előbb megteszi a 
szükséges biztonsági intézkedéseket, 
a bűncselekmények többségét meg-
előzheti és nagymértékben segítheti 
a Rendőrség munkáját!

A kiadvány az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium által, „Közterületen elkövetett 
jogsértések visszaszorítására készített prog-
ramok megvalósításának támogatására” 
című pályázat alapján készült.

Köszönjük: 
Kaposvári Rendőrkapitányság

www.police.kaposvar.hu

hirtelen mozdulatokat, és adja át 
azt, amit a rabló kér. Mindenképpen 
célszerűbb a szituáció feloldása hely-
zetelhagyással (meneküléssel), mint 
ellenállással. Amennyiben ez nem 
sikerül, segítségkéréssel hívhatja fel 
magára a fi gyelmet.
A rendőri tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az idős személyeket gyakran a 
lakásuk közvetlen környezetében az 
utcán, lépcsőházban, sőt a lakásaik 
ajtajában támadják meg, ezért ott-
hon se veszítsék el éberségüket!
Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne az 
ajtóban kezdjék el keresni, hanem 
készítsék elő, majd az ajtót azonnal 
zárják be maguk után. 
Ismeretlen személlyel ne szálljanak 
be a liftbe, valamint kihalt lépcső-
házban ne közlekedjenek gyanúsnak 
tűnő idegenekkel!

 

MIT TEGYÜNK, HOGY NE 
LEGYÜNK GÉPKOCSIFELTÖ-

RŐK ÁLDOZATAI?  

A gépjárművek eltulajdonításának 
első lépése lehet a jármű feltörése, 
ekkor van lehetőség a védelmi esz-
közök felmérésére. /Milyen típusú a 
riasztó, illetve a mechanikai véde-
lem?/ 
Ilyenkor a gépkocsiban hagyott érté-
keket, tárgyakat viszik el. Gyakran az 
egyik zárat is ,kölcsönveszik”, amiről 
később kulcsmásolat készül. 

Azokat az autókat, amelyek un. egy-
kulcsos működtetésűek (az indítást, 
a tanksapkát és minden zárat ugyan-
az a kulcs vezérel) később könnyű a 
másolt kulccsal eltulajdonítani, ha a 
tulajdonos a zárakat nem cseréltette 
le. 
Elindulás előtt célszerű tüzeteseb-
ben átvizsgálni a szabadban parkoló 
gépkocsi zárszerkezeteit, ajtóit, azok 
ablak tömítéseit, a díszléceket, hogy 
feltörésre utaló nyomok észlelhetők-
e?
A gépjárműlopás és az autófeltörés 
bűncselekmények megelőzhetőek 
mechanikai és elektronikai vagyon-
védelmi eszközök együttes alkalma-
zásával. 



Ha nem akar bűnöző-
ket támogatni, feleslege-

sen sorban állni biztosító-

jánál, bankjánál … 

akkor kérjük, ne hagyja 
értékeit (táska, mobiltele-

fon, GPS, pénztárca, iratok stb.) 

gépkocsijában és győ-

ződjön meg arról, hogy bezárta 

gépkocsiját, még ha csak néhány 

percre is távolodik el attól.

MIT TEGYÜNK, HOGY NE 
LEGYÜNK ZSEBESEK 

ÁLDOZATAI?

A zseblopásokat jellemzően az ut-
cán, tömegközlekedési eszközökön, 
piacokon követik el. Javasolt, hogy 
nappalra időzítsék a bevásárlást, és 
a pénztárcájukat tartsák biztos he-
lyen, soha ne a kosár vagy a táska 
tetején! 
Kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a tás-
kájukat szorítsák magukhoz, a pénz-
tárcájukat tegyék biztos helyre!
Bankkártyájukat soha ne tartsák a 
PIN kóddal együtt! 
Ha mégis megtörtént a lopás, és ész-
re is vették, ne szálljanak szembe a 
támadóval, mert általában többen 
vannak, és kiszámíthatatlanok a re-
akcióik! Hívjanak segítséget (jármű-
vezetőt, jegykezelőt, járókelőket, 
utastársakat) és mielőbb értesítsék a 
rendőrséget! 
Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is 
elvitték, sürgősen cseréltessék le a 
zárat, ha pedig a bankkártyájuk tűnt 
el, azt mihamarabb tiltassák le!
Elutazáskor fokozottan vigyázzanak, 
mert a pályaudvarokon és vonatokon 
jellemzőek a csomaglopások! Bő-
röndjeiket ne bízzák ismeretlenekre, 
használják inkább a csomagmegőr-
zőt! Le- és felszálláskor is ügyeljenek 
táskáikra, ne bízzák idegen emberek-
re! Lopás esetén értesítsék a jegyke-
zelőt és a rendőrséget!

MIT TEGYÜNK, HOGY 
NE LEGYÜNK RABLÓK 

ÁLDOZATAI?  

A rablások nagy részét közterületen, 
kisebb részben lakásokon követik el.  
Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy min-
den időszakban megfelelően zárják 
be a lakás ajtaját, ha elmennek ott-
honról az ablakait is, és ne nyissanak 
ajtót idegeneknek! Minden esetben 
használják a kitekintőt és a biztonsá-
gi láncot!
A közterületen elkövetett rablások 
megelőzése érdekében sötétedés 
után lehetőleg kerüljék az elhagya-
tott, néptelen helyeket. 
Fokozott fi gyelmet tanúsítsanak, ha 
nagyobb összeget vesznek fel bank-
ban vagy valamelyik automatánál, 
hiszen sok esetben az elkövetők kifi -
gyelik ki vesz fel pénzt, követik, majd 
megtámadják. Ezért a bankban minél 
előbb tegyék biztos helyre a pénzt, 
anélkül, hogy mások fi gyelmét felkel-
tenék!
Ékszereit az utcán rejtsék a ruha alá, 
és csak annyi pénzt hordjanak ma-
guknál, amennyi feltétlenül szüksé-
ges!
Minden olyan idős ember, aki az utcán 
veszélyeztetve érzi magát, mielőbb 
menjen olyan helyre, ahol több em-
ber tartózkodik, vagy forduljon olyan 
személyhez, aki egyenruhát visel! 

Megtámadása esetén őrizze meg 
nyugalmát, ne tegyen félreérthető, 


