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A nyugodt ünnepek érdekében! 
 

Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek sok időt töltenek utazással, vásárlással  
ajándékok után kutatva. A zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön könnyen  

bűncselekmény áldozatává válhatunk. A következőkben bemutatjuk az ünnepi időszakban  
leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeit. Az idei 

tanév decemberében  a Füzes Utcai Általános Iskola 3. osztályos tanulói vehetik át   
 a „Legyen biztonságban boldog ünneped” elnevezésű , az év végi ünnepekhez köthető programunk  

ajándékcsomagjait.  
Mikulásunk sem maradt feladatok nélkül. Tatabányán a Kodály téren és Esztergomban   „elhagyott”  

csomagokat találhattak a szemfüles nebulók. 
A decemberi számunkban foglalkozunk az internetes csalásokkal is. Figyelmükbe ajánljuk a 
www.kiberpajzs.hu weboldalt, ahol hasznos tanácsokat olvashatnak az online térben zajló  

bűnelkövetések megelőzésével kapcsolatban.   
Az ünnepi időszak alatt találkozhatunk a „Házhoz megyünk!” programsorozat kapcsán  

kitelepüléseinken, melyek helyszíne a komáromi Brigetio Gyógyfürdő,  valamint a Vértes Center.   

 





 

Bűnmegelőzési tanácsaink, a nyugodt ünnepi han-
golódás és készülődés érdekében 

Zseblopás: 
 
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, karácsonyi vásárokban, tömegközlekedési eszközö-
kön, a figyelmet tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb értékeket. 
 

Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas helyen tartózkodik, utazik.  
Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani.  
Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy táskája külső zsebeiben!  
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját. 
Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében.  
Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, azt minden 

esetben tartsa magánál! 
ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintően. Lehetőség szerint 

válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mö-
gött senki. Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába! 

Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek Öntől, sürgősen cseréltesse le otthon a zárat 
Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le! 

 
 

Gépjármű feltörés: 
 
Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva akár másodper-
cek alatt feltörhetik a járművet, megszerezve értékeinket és jelentős kárt téve az autónkban. 
 

Ne hagyjon értéktárgyakat az autójában! 
Lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja az autóját, amíg vásárol. 
Minden esetben zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, ha elhagyja a gépjárművet. 
Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon! 

 
Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett a temetők közelében is megnő a forgalom, ezzel a 
gépjármű feltörések száma is. A temetőbe való látogatáskor is ügyeljen arra, hogy autója minden 
esetben zárva legyen, és semmilyen értéket ne hagyjon benne! 
 

Trükkös lopások: 
 
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakó-

környezetünkben egyaránt. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra 
hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy 
lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, 
hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befi-
zetésével, vagy tárgyi adománnyal, adományvonalon történő hívással lehet őket támogatni.  
 

Soha ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt! 
Soha ne engedjen be idegent a lakásába, bármilyen indokra hivatkozik is 
Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni Önhöz 
Ne tartson otthon nagyobb összegű készpénzt! 



Lakásbetörés: 

 
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak valahova. Ez esetben kérjük, 

fogadják meg az alábbi tanácsainkat: 
 

Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, a közösségi oldalakon ne tegye 

közhírré 
Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati ajtó közelében 
Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót 

Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), aki távolléte alatt elmegy a lakásukra, kö-
rülnéz, felkapcsolja a villanyt, üríti a postaládát, azt a látszatot keltve, hogy a 

lakás nem lakatlan 
Elutazás előtt az ajtót, ablakokat gondosan zárja be 
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt 

 

 
Pirotechnikai anyagok használata: 

 
Az év végének közeledtével lassan kezdődik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban 

ez idő alatt sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról. 
 

Tilos magánszemélyeknek petárdát birtokolni, illetve felhasználni 

Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, 
szabálysértési eljárás indul, és pénzbírsággal sújthatók 

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kor-
mányrendelet lehetővé teszi, hogy 14. életévét betöltött személy az 1. piro-
technikai osztályba sorolt terméket, 16. életévét betöltött személy a 2. piro-

technikai osztályba sorolt terméket megvásárolhassa és felhasználhassa. A 3. 
pirotechnikai osztályba sorolt terméket nagykorú, 18. életévét vásárolhatja 
meg dec. 28.-január 1. között, és csak december 31. 18.00 órától január 1. 

6.00 óráig használhatja. 
A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakkép-

zett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel! 
 
 
Néhány tanács internetes vásárlás esetére: 

 

 Online vásárlás esetén ha lehet, válassza a személyes átvételi módot! 

 Ellenőrizze az eladót, a visszajelzések, közzétett adatok alapján! 

 Ha lehet, válasszon a fizetés során pénzforgalmi szolgáltatót (pl.PayPal)! 

 Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal, rendelkezik—e 

tanúsítvánnyal! 

 Bankkártya adatait csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adja meg! 

 A kereskedő oldalán, vagy e-mailben SOHA ne adja meg bankkártya adatait! 

 

www.kiberpajzs.hu 

 



 
 

Nem biztos, hogy a karácsony a legideálisabb időszak ahhoz, hogy 
egy kiskutya, kiscica vagy egyéb házikedvenc bekerüljön egy  

családba, nem a fa alá való A felelős állattartásra fel kell készíteni a 
gyerekeket is, és az ünnepi nyüzsgés nem a legideálisabb környezet 

egy új helyre kerülő kisállatnak. 
 

 

 

 

 

 

Egy kiskutya, kiscica jó ajándéknak tűnhet gyermekeink számára, de gondolkodjunk előrelátóan, és mérjük fel      

alaposan a lehetőségeinket. Mérlegeljük azokat a dolgokat, amelyek jó gazdaként kötelességünk figyelembe kell      

vennünk kisállattartóként: mennyi ideig élnek, van-e pénzünk az etetésre, orvosi és egyéb költségekre, van-e időnk a 

kedvencünkre. Hiába vesszük a gyermeknek, ha nem gondoskodik megfelelően róla, - hiszen azt tanulni kell, tanítani 

pedig mi fogjuk őt a helyes állattartásra- akkor nekünk kell a megfelelő módon gondozni az új jövevényt. Az állatok 

élete sem játék! Érző lények, jó gazdaként gondoskodni róluk erkölcsi kötelességünk. 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Kitelepüléseink időpontjai: 

2022. november 29., 09:-12 Komárom, Brigetio Gyógyfürdő 

2022. december 09.,  9:00-11:00 Tatabánya, Vértes Center 

2022. december  16.,  9:00-11:00 Tatabánya, Vértes Center 

 

 

Segélyhívó szám: 112 

 

Készítette: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 

bunmeg@komarom.police.hu 

 

 

 

 


