
 
Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi  

bevásárlás időszakára 

 
 

Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés az év legszebb 
ünnepére, a karácsonyra. A csillogó díszbe öltöztetett üzleteket megtöltik a 
vásárlók. Az egyre fokozódó ünnepi hangulatban az emberek sokszor 

megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokról. Gyakran 
előfordul, hogy a gépkocsi ülésére gyorsan berakják az éppen megvásárolt 

csomagokat és már rohannak is a következő áruházba, vagy éppen a legszebb 
ajándék után kutatva a pultra vagy a bevásárlókocsiba teszik táskájukat, 
pénztárcájukat. Az ilyen könnyelműség segíti hozzá a bűnözőket a könnyű 

zsákmányhoz. Sajnálatos tapasztalat, hogy a karácsonyi ünnepekre való 
felkészülés időszakában a megnövekvő bevásárló forgalom jelentősen aktivizálja a 
gépkocsifeltörésre, illetve az alkalmi lopásra specializálódó bűnözőket.  

 
Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg az ünnepi hangulatot, kérjük, fogadja 

meg tanácsainkat!  
 

 Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem 

biztonságos tárolóeszköz!  

 Üres táskát sem érdemes a kocsiban hagyni, hiszen a 

tolvaj csak a jármű feltörése után veheti észre, hogy nem 
zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon 

túl azonban jelentős anyagi kárt is jelent. 

 Ha a megvásárolt árut autójában látható helyre tudta 

csak elpakolni, ne hagyja azt őrizetlenül, hiszen, aki figyelte Önt, fel is törheti 
gépkocsiját! 

 Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót, 
még akkor is, ha csak pár percre száll ki! 

 Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, 
tömegben tartózkodik!  

 Értéktárgyait, iratait ne tegye táskája, kosara tetejére, 
annak külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy 

zárható táskában helyezze el, melyet szorosan 
testközelben tartson! 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le 

táskáját, pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárlókocsiban 
vagy kosárban! 

 A bankautomata használata előtt ellenőrizze a 
kártyabefogadó, illetve a készpénzkiadó nyílás sértetlenségét! 

 Bankkártya használata esetén PIN kódját ne írja fel sehova, 
vigyázzon pénzfelvételkor, illetve fizetésnél! 

 

 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 
107-es, illetve 112-es segélyhívó számokon! 

 


