
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Megyénkben még mindig hetente több gépkocsi-
feltörést jelentenek be a károsultak. Ezen bűncselek-
mények esetében szinte mindig az emberek köny-
nyelműsége segíti hozzá az elkövetőket a könnyű 
zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek vonzzák 
a bűnözőket, akik tisztában vannak azzal, hogy az 
emberek jelentős része hanyag, s felelőtlenül, a köny-
nyebb megoldást választja, mikor a GPS készüléket 
(melynek meglétére a szélvédőn hagyott tartókonzol 
még pluszban felhívja a figyelmet), a rádió előlapját, 
illetve esetenként az autóstáskát is csak a kesztyűtar-
tóban helyezi el. Emellett a műszerfalon felejtett 
mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az ülés alatt 
lévő táskára a tolvajok ugyancsak gyorsan felfigyel-
nek.  
 

 
 
Az autó utasterében jól látható helyen hagyott üres 
reklámszatyor is arra késztetheti az elkövetőket, hogy 
azt megszerezzék, bízva abban, hogy értéket rejt. 
Amennyiben nem találnak értéket, előfordul, hogy 
nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongá-
lással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagol-
ható. 

 
Az elkövetőknek 
csak pillanatok kel-
lenek ahhoz, hogy a 
gépkocsi ablakát 
betörjék, majd vil-
lámgyorsan távozza-
nak a zsákmánnyal. 
A bűncselekmény 

bekövetkezését egy riasztó azonnal jelezheti ugyan 
számunkra, azonban azt megelőzni helyettünk sem-
miképpen sem fogja. Kérjük, hogy az áldozattá válás 

elkerülése érdekében fogadják meg bűnmegelőzési 
tanácsainkat! 
 

 
 
• Soha, még rövid időre se hagyják személyes ira-

taikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat és a gép-
jármű okmányait az autóban! A megszerzett kul-
csok, iratok, az abban lévő információk újabb 
visszaélésre (cím alapján lakásbetörés, vagy 
bankkártyával készpénzfelvétel) csábíthatnak. 

• Táskát, mobiltelefont, laptopot, táblagépet, egyéb 
értékeket ne hagyjanak az utastérben. Még üres 
táskát, ruhaneműt se! Az elkövetőkre jellemző, 
hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni 
az ablakot, vagy feltörni a zárat. 

• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben 
vegyék ki a GPS készüléket a tartójával együtt! 
Töröljék le a tartó helyét!  

• A kivehető rádiót se felejtsék az autóban! 
Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor min-
dig tegyék biztonságos helyre! 

• A zárt csomagtartó sem értékmegőrző. Bár egy 
fokkal jobb megoldás, mint az utastér, mert eb-
ben az esetben legalább a látvány nem vonzza a 
bűnelkövetőket. Azonban például nagyobb, for-
galmasabb parkolókban kifigyelhetik azt is, mit 
pakoltak a csomagtartóba, úgyhogy csak elővi-
gyázatosan!  

• Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat 
húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, 
ha csak pár percre szállnak ki! 

 

 
   
Hosszabb úton autózva, amikor már lankad a figye-
lem, meg szokás állni egy autóspihenőben, hogy a 
sofőr és a fáradt utasok kicsit megpihenjenek, végtag-
jainkat megmozgatva felfrissüljenek. Közben szemé-
lyes holmijukat, értékeiket bent hagyják az utastér-
ben, sokszor be sem zárva az autó ajtaját maguk után. 
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Sajnos vannak bűnözők akik pont a lankadó figye-
lemre és a gondatlan gondtalanságra utazva a pihenő-
helyen rámolják ki a kocsit, amíg a tulajdonos egy 
pillanatra nem figyel oda. Máskor különböző figye-
lemelterelési módszerekkel erre még rá is játszanak. 
Az autó hátuljához hívják a sofőrt, ahol valamilyen 
műszaki problémára akarják „jóindulatúan” felhívni a 
figyelmet, míg máskor épp csak útbaigazítást kérnek. 
Természetesen nem azt tanácsoljuk, hogy ne segítse-
nek senkinek, de nem árt az óvatosság, ugyanúgy 
vigyázzanak értékeikre, mintha épp a belvárosban 
lennének! 
   

 
 
• Irataikat (elsősorban: útlevél, személyi igazol-

vány, vezetői engedély, forgalmi engedély) uta-
zás során tartsák maguknál, lehetőleg ruházatuk 
belső zsebében, de mindenképpen testközelben, 
így annak valószínűsége, hogy illetéktelen birto-
kába juthat minimális. Az iratokról készített 
fénymásolatok nagy segítséget nyújthatnak azok 
ellopása esetén, amikor azonnal intézkedni kell 
azok pótlása érdekében (rendőrségi feljelentés 
alkalmával az okmányok sorszámának ismerete a 
körözést is segíti). 

• A készpénzt, mobiltelefont szintén tartsák ma-
guknál, de semmiképpen sem a jármű utasteré-
ben, ahol semmiféle értékeket hátrahagyni nem 
ajánlatos, hiszen a tolvaj figyelmét ráirányítja 
kocsinkra (még akár üres táska, vagy ruhanemű 
is). A csomagtartó biztonságosabb hely. 

• Amikor kiszállnak – akár rövid időre is – ne 
hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban. 
Azt vegyék magukhoz és zárják be az autót. 

• Amennyiben többen utaznak, valaki maradjon a 
kocsiban, illetve annak közvetlen közelében. 

• Az ablakokat, ajtókat - a vezetői oldalt kivéve - 
menetközben is tartsák zárva, mivel bármely for-
galmi okból történő lassítás, megállásnál az abla-
kon át benyúlva, ajtót kinyitva egy mozdulattal 
elvihetik az értékeket (kéretlen ablakmosó, kére-
gető személy, vagy lopásra szakosodott motorke-
rékpáros).     

• Legyenek óvatosak és körültekintőek olyan hirte-
len felbukkant, vagy fürkésző idegenekkel szem-
ben, akik túlzottan segítőkésznek mutatkoznak, 
és autójuk közelébe férkőztek.    

 

 
  
Elsősorban kamionosok a sértettjei azoknak a gáz-
olajlopásoknak, amelyekben az elkövetők az éppen 
pihenőidejét töltő, vagy alvó kamionsofőr vontatójá-
hoz osonnak, majd észrevétlenül leszívják az üzem-
anyagot a tartályból. Mire a sofőr felébred, ők az 
autópályán már messze járnak. 
 
• Azt tanácsoljuk, hogy ha ketten viszik a fuvart, 

konvojban mennek, vagy a pihenőhelyen talál-
koznak más, régről ismert sofőrtársukkal, akkor 
mindig beszéljék meg, osszák be, hogy ki az, aki 
figyel, amíg a többiek pihennek. 

• Érdemes a kamionok üzemanyagtartályát megfe-
lelő mechanikai védelemmel, a tank betöltőnyí-
lására szerelhető lopásgátlóval ellátni. 

  

 
 

 
  
• Értesítsék azonnal a Rendőrséget, a bárhonnan 

ingyenesen hívható 107-es számon! 

• Ha módjuk nyílik rá, figyeljék meg a sietősen 
távozó autót (rendszám, szín, típus) és a „segí-
tők” személyleírását, hogy tudjanak érdemleges 
információt adni a hatóságnak.     

• A környezetükben megjelenő gyanús idegen 
személyekre és járművekre is figyeljenek fel, mi-
vel ezzel segíthetnek az esetleg bajba került em-
bertársuknak.  

  
Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság 
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Bűnmegelőzési Osztálya 


