
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Zala megyében az elmúlt hetekben több alka-
lommal is loptak meg bevásárlóközpontok par-
kolóiban az autójukba éppen bepakoló embere-
ket. Közös momentumként valamilyen ürüggyel 
előzetesen mindig elterelték az áldozat figyel-
mét. 
 
Biztos sokaknak ismerős az az elgyötört, de 
megkönnyebbült állapot, amikor egy hosszabb, 
akár többórás hétvégi bevásárló körút utolsó üz-
letében sorra kerülünk a kasszánál, majd fizetés 
után toljuk az autóhoz a bevásárlókocsit. Ekkor 
már lankad a figyelem, az iratokat, pénztárcát is 
rejtő kistáskánkat csak ledobjuk az anyósülésre, 
majd hátul a csomagtartóba hasalva próbálunk 
legbelülre is pakolni, hogy minden beférjen. 
Esetleg még egy cigarettára is rágyújtunk, hiszen 
étlen, szomjan, elgyötörten ennyit legalább meg-
érdemlünk. Meg kell pihennünk, fújnunk kell 
egyet, közben esetleg az üres bevásárlókocsit 
visszatoljuk. 
 

 
 
Sajnos vannak bűnözők, akik pont a lankadó 
figyelemre és a gondatlan gondtalanságra utazva 
ilyenkor rámolják ki a kocsit, amíg a tulajdonos 
egy pillanatra nem figyel oda, vagy éppen nem 
lát ki a csomagtartóból. 
 
Gyakran különböző figyelemelterelési módsze-
rekkel erre még rá is játszanak. Az autó hátuljá-

hoz hívják a sofőrt, ahol valamilyen műszaki 
problémára akarják „jóindulatúan” felhívni a 
figyelmet, míg máskor épp csak útbaigazítást 
kérnek, vagy alkalmi vételként „kamionról le-
esett, azért olcsó” ruhaneműt, fúrógépet, italt 
akarnak eladni, esetleg eurót tudnak a hivatalos 
árfolyamnál jobban váltani. 
 
Természetesen nem azt tanácsoljuk, hogy ne 
segítsenek senkinek, de nem árt az óvatosság. Ne 
feledjék: 
 

 
 

 Soha, még a bepakolás idejére se hagyjuk 
pénztárcánkat, személyes iratainkat, bankkár-
tyánkat, lakáskulcsunkat és a gépjármű ok-
mányait az autó lezáratlan utasterében! 

 Amíg a csomagtartóba pakolunk, vagy az 
autó mellett lazítunk, cigarettázunk, zárjuk le 
az autót!  

 Amíg visszatoljuk a bevásárlókocsit, az autót 
zárjuk le, személyes iratainkat, értékeinket 
(pénz, mobiltelefon, stb..) pedig tartsuk ma-
gunknál! 

 Ha ismeretlen személy valamilyen ürüggyel 
odalép hozzánk, csak fél szemmel figyeljünk 
rá, a másik szemünk és a kezünk a pénztár-
cánkra, táskánkra figyeljen! Érvényes ez a 
bolt előtt, a boltban és az autóban ülve egy-
aránt. 

 Alkalmi vásárlásnál és pénzváltásnál gondol-
junk arra is, hogy az idegen nem feltétlen ne-
künk, hanem inkább magának akar kedvezni. 
Előfordulhat, hogy rossz minőségű terméket 
akar ránk sózni, ezért mindig legyünk körül-
tekintőek! 
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 Pénzváltásnál gyakori trükk, hogy az össze-
tekert bankók közül csak a felső igazi, alatta 
kisebb címletek, vagy játékpénzek, illetve 
hamis bankók vannak. Ha ezen veszélyek 
mellett is valaki belemegy ilyen üzletbe a ha-
szon reményében, mindig számolja át a ka-
pott összeget, s csak utána nyissa ki pénztár-
cáját, s adja át a kért ellenértéket! 

 Pénztárcánkat határozottan fogjuk, abba ne 
engedjünk idegent belenyúlni, mégha segítő-
késznek mutatkozik is, mivel egy óvatlan pil-
lanatban a megbeszéltnél nagyobb összeget 
kikapva futva távozhat. 

 Amíg idegennel beszélünk, vagy megadjuk 
neki a kért útbaigazítást, autónkat zárjuk le, 
mivel nem tudhatjuk van-e társa, aki addig, 
amíg figyelmünket eltereli, észrevétlenül ki-
veszi értékeinket az autónkból. 

 

 
 

 
 

 Táskát, mobiltelefont, laptopot, táblagépet, 
egyéb értékeket ne hagyjunk az utastérben. 
Még üres táskát, ruhaneműt se! Az elköve-
tőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek mi-
att is képesek betörni az ablakot, vagy feltör-
ni a zárat. 

 Ha kiszállunk a gépkocsiból, minden esetben 
vegyük ki a GPS készüléket a tartójával 
együtt!  

 A kivehető rádiót se felejtsük az autóban! 
Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor 
mindig tegyük biztonságos helyre! 

 A zárt csomagtartó sem értékmegőrző. Bár 
egy fokkal jobb megoldás, mint az utastér, 

mert ebben az esetben legalább a látvány 
nem vonzza a bűnelkövetőket. Azonban pél-
dául nagyobb, forgalmasabb parkolókban ki-
figyelhetik azt is, mit pakoltak a csomagtar-
tóba, úgyhogy csak elővigyázatosan!  

 Mindig zárjuk be a jármű ajtóit, az ablakokat 
húzzuk fel, kapcsoljuk be a riasztót, még ak-
kor is, ha csak pár percre szállunk ki! 

 Az előttünk álló nyári időszakban kisgyer-
meket, háziállatot ne hagyjunk néhány perc-
nél hosszabb ideig egyedül az autóban! 

 

 
 

 Értéktárgyakat, pénztárcát, bankkártyát, mo-
biltelefont, iratokat ne tegyünk táska, kosár 
tetejére, annak külső zsebébe, azokat belső 
zsebben helyezzük el, vagy zárható táskában, 
melyet szorosan testközelben tartunk, addig 
is, amíg a gondolák közt barangolunk az ak-
ciós árakra vadászva, vagy zöldséget váloga-
tunk és eltávolodunk a bevásárlókocsi mel-
lől! 

 A vállra akasztható táskát ne csapjuk a há-
tunk mögé, hanem tartsuk a testünk előtt, 
vagy szorosan a hónunk alatt, így észrevétle-
nül senki nem nyúlhat hozzá.  

 Vásárláskor ne tegyük a táskát, pénztárcát a 
pultra!  

 Ha valaki leszólít, az üzletben se tévesszük 
szem elől értékeinket! 

 Soha ne tartsuk a bankkártya mellett a PIN 
kódunkat, mert ennek ismeretében a tettes 
akár hitelkeretünket is felveheti valamely 
ATM automatából! Fizetésnél végig kísérjük 
nyomon a kártya leolvasását, takarva üssük 
be a PIN kódot, hogy azt más ne láthassa! 

 A pénzkiadó automata által kiadott kontroll 
szelvényt vegyük magunkhoz, mert számos 
információt tartalmaz számlánkról!  

 
Amennyiben mégis megtörtént a baj, a lehető 
legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 
107-es, illetve a 112-es segélykérő telefonszá-
mon! 
  

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztálya 


