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A GÉPJÁRMŰFELTÖRÉSEK 
MEGELŐZHETŐK! 

 
 

A gépkocsifeltörések elkerülése 
érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi 
tanácsokat: 

- Mindig zárják be a gépjármű ajtaját, 
még akkor is, ha csak rövid időre 
távolodnak el a járműtől! A gépjármű 
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban 
történő tárolás esetén is szükséges. 

- Mindig ellenőrizzék az ajtók nyithatóságát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt 
gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, 
illetve a központi zár nem jól funkcionál. 

- Használjanak a gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű 
parkolását követően helyezzék élesített állapotba azt. 

A kivilágítatlan, kisebb gyalogos- és járműforgalmú vagy elhagyatott területen 
hagyott járművek gyakrabban válnak bűnözők célpontjává. Javasoljuk, hogy 
parkolóhelyük megválasztásánál vegyék figyelembe a következőket: 

- A gépjárművet lehetőség szerint tárolják zárható garázsban, vagy válasszanak 
őrzött parkolóhelyet. 

- Amennyiben a jármű közterületen parkol, válasszanak jól megvilágított, 
nagyobb forgalmú területet. 

- Az esetleges autófeltörés kockázatát nagyban csökkentheti a területet rögzítő 
térfigyelő kamera. 

- Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz! 

- Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű 
feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése 
a bosszúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent. 
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- Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsák a személygépkocsiban! 
Ezek megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget. 

 

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok 
megőrzése érdekében, ne nyúljanak semmihez és értesítsék a rendőrséget a 107, 
112 telefonszámon! 

Feljelentéssel, bejelentéssel, panasszal kapcsolatban információt olvashat a 
http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel oldalon.  
 

 
NE ADJON ESÉLYT A GÉPKOCSIFELTÖRŐKNEK! 

 
 
 
                                                                                    Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
                                                                                          Bűnmegelőzési Osztály 
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"....egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél." 
Antoine de Saint- Exupéry           

 
Prevenció a felelős állattartás érdekében 

 
A nyári hónapokban sok gyermek utazik vidéki - állatokat tartó - nagyszülőkhöz, 
rokonokhoz, illetve sokszor háziállattal együtt indul a család nyaralni. Az állatok 
védelme és biztonsága érdekében elengedhetetlen a felelős állattartás szabályainak 
betartása! 
 
 

                                 
 
A nagy melegben, főleg utazáskor, a kis kedvenceknek fokozott odafigyelésre és 
törődésre van szükségük. Soha ne hagyják a hirtelen felforrósodó gépkocsiban az 
állatot, akkor sem, ha csak egy pillanatra szállnak ki az autóból. Amikor kint még 
elviselhető a hőmérséklet, a tűző napon hagyott kocsiban nagyon rövid időn belül akár 
ötven fokot is el kell viselnie az állatnak, amelytől sokkos állapotba kerülhet, hőgutát, 
izomgörcsöt kaphat. 
Ne feledjük, hogy az állat ugyanúgy szomjazik, mint az emberek. Mindig legyen 
megfelelő hőmérsékletű víz, amellyel a szomját olthatják utazás során. 
 
Ritkábban látogatott vidéki nagyszülőknél, illetve azok szomszédságában 
kiszámíthatatlan viselkedésű, nagytestű házőrző kutyák élhetnek. Fontos, hogy a 
felnőttek pontosan elmagyarázzák a vendégségben lévő gyermekeknek a házőrző 
viselkedésével kapcsolatos fontos tudnivalókat annak érdekében, hogy ne történjen 
súlyos, esetleg maradandó sérülést okozó baleset, kutyatámadás. 
 
Az állat bőre alá ültetett apró - a gazdi adatait is tartalmazó - mikrochip segíthet a 
kutya, cica megtalálásában, abban az esetben, ha elkóborol otthonról. Száma egy 
központi adatbázisban szerepel, így leolvasás után (pl.: állatorvosi rendelőben, 
benzinútnál ) értesíteni tudják a gazdáját. Ez a chip egy éltre szól, így érdemes 
beruházni rá. Minden kutya, cica haza vágyik, ezért kérjük, gondoskodjanak a chip 
leolvasásról abban az esetben, ha elkóborolt kutyát, cicát találnak. 
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KÖSZÖNJÜK A GONDOSKODÁST! 
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Alkalom szüli a tolvajt! 
 
   

Megérkezett a nyár J aki teheti szabadságra megy 
és elutazik nyaralni. Azonban vannak, akik ezt 
használják ki és bűncselekményt követnek el a 
pihenni vágyók sérelmére, mert a betörők és a 
tolvajok soha sem mennek szabadságra!  
Igaz a mondás: 
"Alkalom szüli a tolvajt", de az alkalmat ne 
teremtsék meg nekik! 
 
 

Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk ajánlást, melyek figyelembevételével 
elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról.  
 
A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal az ajtókat is nyitva tartják. A 
betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme 
szempontjából nem jelent megoldást. Javasoljuk, hogy nappal, amikor nem tartózkodnak 
otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat. 

 
Amennyiben éjszaka nyitott ablak mellett szeretnek aludni, 
az illetéktelen behatolás megakadályozására használjanak a 
biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható, 
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészüléket, mely a nyitott 
ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt egy 
esetleges behatolás esetén. Ez a mobil riasztóberendezés 
alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktárgyak, 
kempingezés során a sátorban, lakókocsiban elhelyezett 

értékek védelmére is. A hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlétét hangadással 
jelzi. 
 
Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg rokonukat, megbízható szomszédjukat 
levélszekrényük rendszeres ürítésére, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel lehet a 
tolvaj számára arról, hogy hosszabb ideje nem tartózkodnak a lakásban. Arra is megkérhetik 
megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolja meg, hanem az utcai függönyöket 
alkalmanként húzza el, kapcsolja be a rádiót vagy a tévét. Kertes ház esetén jó módszer, ha 
szomszéd vagy ismerős az önök lakása előtt parkol esetenként gépkocsijával. 
 

 
Hosszabb út előtt hasznos a gépkocsit ellátni 
különböző elektronikus védelmi berendezésekkel, 
mint pl. elektromos indításgátló, riasztóberendezés. 
Amennyiben utazás közben megállnak pihenni, ne 
hagyják az autót lezáratlanul, értékeiket ne hagyják 
látható helyen, tegyék a csomagtartóba.  
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Az ún.trükkös lopás hazánkban és külföldön is előfordulhat. Az autópályák mellett található 
parkolóban, benzinkútnál kiszúrják az autó kerekét és azt követve, megállás után, segítséget 
imitálva, a kocsiban utazók figyelmét elterelve tulajdonítanak el az értékeket gépkocsiból.    
 
Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, lehetőleg vegyék igénybe az 
értékmegőrzőt. Ha nincsen, a parton hagyott értékekre felváltva vigyázzanak, soha ne hagyják 
őrizetlenül táskáikat, csomagjaikat! A törölköző nem jelent biztonságot! Csak annyi pénzt 
vigyenek magukkal, amennyi szükséges ahhoz, hogy jól érezzék magukat és biztonságban 
haza jussanak! Figyeljenek saját és mások értékeire, a lopás ezzel megelőzhető! 
    
 

Ha bajba kerül, hívja a 107-es vagy 112-es segélyhívó számokat! 
 

 
 
Kellemes nyarat kíván a 

 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 
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Hasznos tanácsok utazás előtt 

 
Mit tehet a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás, pihenés érdekében? Néhány 
fontos lépéssel a betörés megelőzhető és garantálhatja értékei biztonságát 
utazása ideje alatt. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Kérem, fogadja meg 
bűnmegelőzési tanácsainkat! 
 

Ne tegye közhírré, hogy elutazik, 
nyaralni megy! 
 
Csak azokkal ossza meg, hogy elutazik, 
akikkel feltétlenül szükséges, illetve akik 
segítséget nyújtanak Önnek távollétében 
pl. virágot locsolni, kisállatot etetni, 
postaládát üríteni mennek. Minél 
kevesebben tudnak az utazásról, annál 
kisebb az esélye annak, hogy illetéktelen 
személy is tudomást  

szerez róla, így talán betörőkhöz sem jut el az információ, miszerint lakása/háza 
üresen áll.  
A közösségi oldalakra ne írja ki a távozás és az érkezés időpontját! Ha szükségét 
érzi, hogy ezt megtegye, a közösségi oldalt állítsa privátra nyilvános helyett!  
Ne felejtse, hogy tudatos bűnözői iparág épült már a közösségi média 
figyeléséből eredő betörésekre. Nekik pláne hasznos információval 
szolgálhatnak a nyilvánossá tett élő bejelentkezések, az azonnal posztolt fotók 
vagy ha egy ismerős a kép alatt arról érdeklődik, hogy a nyaralás meddig tart és 
ezt Ön egyértelműen megválaszolja. A képeket, élményeket ossza meg akkor, 
amikor már hazaért!  
 
Védje meg személyes adatait! 
 

Állítson be PIN kódot vagy ujjlenyomatos 
feloldást a telefon záróképernyőjének 
feloldásához! 
Alkalmazzon adatvédelmi beállítást a belső 
tárhelyen és a memóriakártyán tárolt adatok, 
fájlok védelmében! 
Használjon tűzfalat és vírusvédelmi 
alkalmazásokat! 
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Mobiltelefonját, táblagépét lehalkított állapotban helyezze el a szállodai 
trezorban, illetve strandok kamerával megfigyelt értékmegőrzőiben! 
 
 

 
A nyaralás során készített szelfiket 
se ossza meg azonnal, várjon vele 
addig, amíg hazaér. Illetve kerülje 
azokat a helyzeteket, melyben 
veszélybe sodorhatja magát, életét, 
testi épségét egy jól sikerült fotóért.  
 
 
 
 

 
Jó utat, kellemes, gondtalan pihenést kívánunk! 

 
 


