
 

Bűnmegelőzési tanácsok a 

karácsonyi bevásárlás időszakára 

 

Zseblopások megelőzése  
 

Jelentősen csökkenthető az áldozattá válás kockázata a legalapvetőbb 

óvintézkedések betartásával! 

A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk: 

· A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tárolja, ahol a tolvaj nem tud észrevétlenül 

hozzáférni!  

· A kézitáskát tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsa a karja alá, 

többször ellenőrizze, hogy mindene megvan-e. 

· Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát a 

bevásárlókocsiba, a kosár vagy a bevásárló táska 

tetejére!  

· Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyire a 

bevásárláshoz, utazáshoz szüksége lesz!  

· Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják a ruháját!  

· Vásárláskor, ha az áruk között válogat, soha ne tegye le a pénztárcáját vagy 

kézitáskáját a pultra!  

· Ha ruhát próbál, ne hagyja csomagjait, télikabátját őrizetlenül! 

· Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire oda tud figyelni! 

· A PIN-kódot ne írja rá a bankkártyára, és ne tartson olyan cédulát a bankkártya 

mellett, amelyen rajta van a PIN-kód! 

· Ha ellopták, vagy elveszítette a bankkártyáját, azonnal tiltassa le! 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható  

112-es telefonszámon! 

Békés Megyei Rendőr - főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Békés Megyei Rendőr - főkapitányság Bűnmegelőzési 
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Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az év egyik 
legszebb ünnepére, a karácsonyra. Ebben az időszakban sokan vásárolnak szeretteiknek nagy 
értékű ajándékokat. Ezeknek a vagyontárgyaknak a védelméről a későbbiekben is 

gondoskodni kell. 

 

Javasoljuk, hogy használja a HÁZI LELTÁRT! 
• Amikor kitölti, soha ne írja rá a nevét, lakcímét! 
• A tárgyak jellemzőit pontosan írja le! 

• A kitöltött házi leltárt ne tartsa olyan helyen, ahol illetéktelen hozzáférhet! 
• Soha ne „dicsekedjen”, ne mutogassa a kitöltött leltárt senkinek! 
 

Szórakoztató elektronika, hírközlés 

(telefon, televízió, számítógép, stb.) 

 

Tárgy neve 
Típusa, 

gyártmánya 

Készülék gyári 
száma 

Új értéke 

(Ft,-) 

Vásárlás 
időpontja 

Jellemzői, 
ismertető jegyei 

Telefon      

Televízió      

Videó- 

magnó, DVD 

lejátszó 

     

Fényképező- 

gép 

     

Számítógép      

Egyebek      

Háztartási gépek 

(mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, stb.) 
 

Tárgy neve Típusa, 
gyártmánya 

Készülék 
gyári száma 
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(Ft,-) 

Vásárlás 
időpontja 

Jellemzői, 
ismertető jegyei 

Mosogatógép      

Mosógép      

Mikrohullámú 
sütő 

     

Hűtőszekrény      

Fagyasztó      

Konyhai 

robotgép 

     

Egyebek      

 

Fényképeket is készíthet értéktárgyairól, és ezeket mellékelheti a házi leltárhoz! 
A leltár egy lopás esetén nagyon hasznos lehet, segítségével az ellopott tárgyak egyértelműen 
azonosíthatóak.  
 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Értékek a háznál 
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Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az 
év egyik legszebb ünnepére, a karácsonyra. Sokan ezt az időszakot használják 
ki arra, hogy meglátogassák távolabb élő családtagjaikat, rokonaikat és 
lakásuk őrizetlenül marad. 

 

Kérjük, hogy a magára hagyott lakás védelme érdekében fogadják meg a 
rendőrség tanácsait! Így elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik 
maradjanak az utazásról. 
 

• Idegenekkel sose közöljék, hogy nem tartózkodnak otthon! Ha hosszabb 

időre utaznak el, jó szomszédaiknak, rokonainak mindig adják meg 
elérhetőségüket, telefonszámukat! 

• Amennyiben elutazik a család, kérjék meg megbízható rokonukat, 
szomszédjukat, hogy a postaládájukat rendszeresen ürítse ki. A megtelt 

levélszekrény ugyanis arról árulkodik, hogy senki nincs otthon. 

• Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolják 
meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzzák el.  

• Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. Kertes ház esetén 
arra is meg lehet kérni a szomszédot, hogy időnként parkoljon az üres 
ház előtt.  

• A csengőt lehetőleg kapcsolják ki azért, hogy a lakás elhagyatottsága ne 
legyen érzékelhető. 

• Természetesen, ha rendelkeznek jelző- és riasztórendszerrel, úgy azt 
kapcsolják be! Ellenőrizzék, hogy működik-e! 

• A telefonkészülék üzenetrögzítőjére véletlenül se mondják rá, az 
interneten a különböző közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, stb.) 

pedig ne tegyék közzé, hogy elutazott a család! 
 

 
 

 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Magára hagyott 
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A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes  

Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail címe: e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy 

Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszáma: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 
Telefonszáma: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszáma: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 
 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


