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ELBIR
Így dolgoznak a zsebtolvajok! 

Nemzetközi megelőzési kampány a zsebtolvajlás és a csomaglopás ellen

Tudja, hogyan dolgoznak a zsebtolvajok? 
 

Ha nem, ismerje meg a tipikus elkövetési módszereket és elkövetőket, így
könnyebben felismerheti és ezáltal megelőzheti a bajt!

A zsebtolvaj soha nincs egyedül. A legtöbb esetben a bűnelkövetők
munkamegosztásban tevékenykednek!



A blokkoló
 

A mozgólépcső végénél az
egyik tolvaj valamilyen

ürüggyel megáll, a sorban
mögötte lévők feltorlódnak,
mialatt a társa a kiszemelt

személy mögött állva a
zsebéből vagy táskájából az

értékeket ellopja.

Az ütköző
 

A tömegben a tolvaj
véletlenszerűen nekimegy
valakinek, ezzel elterelve a

kiszemelt személy figyelmét,
akinek a zsebéből vagy a

táskájából egy másik elkövető
ellopja az értékeit.

Álturista
 

A zsebtolvaj turistaként kér
útbaigazítást egy térképet

átadva a kiszemelt személynek,
akinek óvatlanságát kihasználva

az elkövető társa ellopja az
értékeit.



 
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas

helyen tartózkodik, vagy utazik! Ajánlott válltáskáját
maga előtt tartva közlekedni.

 
 

Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső
zsebeiben!

 
 

Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmányokat,
lakáskulcsot, mobiltelefont!

 
 

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a

bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!
 
 

Ismerje fel: az elkövetési módszereket, az elkövető
személyeket a fenti felsorolás alapján.

 
 

Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze
értékeinek meglétét!

 
 

Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek
segítségét, értesítsék a rendőrséget! 

 

forrás: police.hu

7 tanács, hogyan tudja
megvédeni magát a

zsebtolvajoktól:
A zseblopás elleni

küzdelemben
együttműködő

partnereink:



Pénzét, pénztárcáját úgy helyezze el táskájában, hogy lehetőleg avatatlan szemek ne
láthassák! 

 
Vásárlásnál semmiképp se tegye bevásárlókocsijába tárcáját, vagy nyitott táskáját! Ha

nagyobb összeget kíván az ajándékokra, vagy bevásárlásra fordítani, a készpénz
helyett inkább a bankkártyás vásárlást preferálja! Ha a készpénzes vásárlás mellett

dönt, tervezze meg még otthon, hogy milyen összegért fog vásárolni, és csak a
szükséges pénzt vigye magával! 

 
Táskáját mindig csatolja be, cipzározza össze! Nem kell mindenkinek tudnia, mi a

szütyő tartalma!  
 

A telefont és a pénztárcát, vagy a készpénzt ne hordja a nadrág hátsó zsebében!
 

Egy étteremben, vagy büfében ne a székre akassza táskáját, inkább maga mellé
helyezze! Ha épp a mosdóba, vagy bármilyen más okból elmegy az asztaltól, soha ne

hagyja ott felügyelet nélkül!
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság tanácsai a

zsebesek ellen!

 
A zsebtolvaj gyakran zsúfolt helyeken, a tömegközlekedési

eszközön, vagy épp a sorban állás közben csaphat le a könnyű
célpontra, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 

 
 



Gondoskodjunk arról, hogy kedvenceink előtt mindig legyen tiszta, friss ivóvíz! Ne hagyjuk,
hogy szomjazzanak a nyári hőségben!
Vigyázzunk a mozgatással! Kánikulában ne futtassuk kutyánkat, a nagyobb túrákat is
hagyjuk hűvösebb napokra! A sétáltatást célszerű a reggeli és a késő délutáni órákra
időzíteni.
Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűző napon kikötve vagy kocsiba zárva! Még árnyékban
álló autóban és rövid időre sem!
Ahogyan az embereknél, úgy az állatoknál is csökkenhet az étvágy a hosszantartó meleg
miatt. Nedvesített vagy vizes alapú táppal növelhetjük az étvágyat és segíthetjük a
vízpótlásukat. A napi adagot osszuk több részre!
Gondoskodjunk állataink hűtéséről! Ez történhet vízzel való permetezés, locsolás
formájában, esetleg az ivóvíz hűtésével jégkocka segítségével.
Kertben tartott kutyák esetében gondoskodjunk árnyékos (fedett), hűvös helyről, ahova az
állataink behúzódhatnak a hőség elől!
Zárt épületben, lakásban tartott állatoknál gondoskodjunk a folyamatos szellőz(tet)ésről!
Idős, túlsúlyos vagy krónikus betegségben szenvedő kedvenceink számára különösen
megterhelő a nagy meleg. Ezekre az állatokra ebben az időszakban fordítsunk külön
figyelmet, ellenőrizzük gyakrabban az állapotukat!
Figyeljünk a hőgutára jellemző tünetekre (lihegés, levertség, kábultság, magas
testhőmérséklet, súlyosabb esetben görcsök, komatózus állapot) és azonnal forduljunk a
kezelő állatorvoshoz a tünetek esetleges megjelenésekor! 
A mezőgazdasági haszonállatok esetében is fontos a bőséges, friss ivóvízellátás és a tűző
naptól való védelem.
A haszonállatok szállítását érdemes a hajnali vagy esti órákra időzíteni.

A tartós meleg nemcsak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli. A
legfontosabb éppen ezért a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása
állataink számára.

Néhány jó tanács, hogy elkerüljük a bajt:

Nyári melegben fokozottan
figyeljünk kedvenceinkre is!



Fogadják meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnmegelőzési tanácsait!
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az utóbbi időszakban több
kerékpárlopás is történt. Többségében a családi házak udvarán,
lezáratlanul hagyott, vagy a nyitott kerékpártárolókhoz nem
megfelelő módszerrel rögzített kétkerekűeket tulajdonították el az
elkövetők.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság továbbra is
nagy hangsúlyt fektet a hasonló lopások megelőzésére, ezért
ajánljuk figyelmébe kisfilmünket!

Tegyen Ön is kerékpárja biztonságáért!

Amennyiben minden óvatosság ellenére bűncselekmény
áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es
segélyhívószámon!

NEHOGY KEREKET OLDJON!

A rendőrség tanácsai a
kerékpárlopások

megelőzésére:

A nagyobb biztonság érdekében– ha
lehet – kerülje az elhagyatott,
kivilágítatlan helyeket!

Ha őrizetlenül hagyja a kétkerekűt,
minden esetben zárja azt le! Rövid időre
se hagyja lezáratlanul!

Használjon minőségi zárat! A kerékpárzár
minősége álljon arányban a kerékpár
árával, a bicikli értékének minimum 10%-
át érdemes biztonságos zár vásárlására
fordítani!

A lakat lehetőleg olyan legyen, amely a
vázat és a kereket is átéri, és legyen
mindig valamilyen stabil tárgyhoz
rögzítve!

Ha hosszú időre zárja le a kerékpárt,
akkor ne hagyjon a biciklin mozdítható
értéket! Vigye magával a lámpát, a
kulacsot, a pumpát és ne feledje a táskát,
illetve a szatyrot sem!

Kertes háza udvarán, az utcáról jól
látható helyen se hagyja a bringát! A
tolvajnak gyorsan szemet szúr a könnyen
megszerezhető zsákmány.

Regisztráltassa kerékpárját a BikeSafe
programban,     ahol   országos
adatbázisban rögzítik a kétkerekű adatait,
amely lopás esetén megkönnyíti a
felderítést! A programról bővebben a
www.bikesafe.hu oldalon olvashat.

https://www.youtube.com/watch?v=MsfhQ0rOELE!

https://bikesafe.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=MsfhQ0rOELE


AZ INGATLANT ÉRINTŐ
CSALÁSOK IS MEGELŐZHETŐK

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt
napjainkban ismét felélénkült az ingatlanpiac.
Ingatlan vásárlása, értékesítése vagy felújítása
esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók
áldozatává!

Fogadja meg tíz tanácsunkat:
Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben
pénzügyi helyzetük megoldására például
lakáscserét kínálnak!

Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő
ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, hogy
kifestik, átalakítják a lakást, a munka idejére
pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételekkel
egy szükséglakást ajánlanak fel!

Saját megnyugtatására kérjen a felújítási
munkát elvállalótól több referenciát, amelyet
érdemes leellenőriztetni!
Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó
ingatlannak az illetékes hatóságnál (pl.
önkormányzat, végrehajtó, stb.) illetve évente
két alkalommal a földhivatal nyilvántartásából
ingyen is lekérheti a tulajdoni lap másolatot,
valamint érdeklődjön a „leendő”
szomszédoknál!

Minden esetben beszélje meg családtagjaival az
ingatlanát érintő jogügyleteket, a
szerződéseket aláírás előtt mutassa meg nekik!

Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges
szerződések aláírása előtt az abban foglaltakat
figyelmesen olvassa el, nézesse meg hozzáértő
személlyel (pl.: ügyvéd)!

A témához kapcsolódó "Megcsalt lelkek" című
kisfilm megtekinthető az alábbi QR kód
beolvasásával:

Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre
lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két
tanúval érkezzen, akik aláírásukkal is
hitelesítsék az iratokat!

Amennyiben megoldható, ajánlott a
pénzforgalmat átutalással bonyolítani.
Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben
vállal kezességet! Döntése előtt tájékozódjon,
kérje ki hozzáértő személyek véleményét is!
Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt
(pl.: saját ügyvéd) bevonni!

A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja
fenntartással! Tájékozódjon, informálódjon,
hogy megelőzhesse a bajt!

Forrás: police.hu







A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei drogprevenciós összekötők elérhetőségei:

Jászberényi
Rendőrkapitányság

Karcagi
Rendőrkapitányság

Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság

Mezőtúri
Rendőrkapitányság

Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós
tel.: 06-57-504-296/41-88

mobil: 06-30-013-0353
e-mail:infodrog@jasz.police.hu

Fekete András r. főtörzszászlós
tel.: 06-59-500-250

mobil: 06-20-296-6577
e-mail:infodrog@jasz.police.hu

Jordán Katalin c. r. őrnagy
tel.: 06-56-560-610/43-27

mobil: 06-70-337-1657
e-mail:infodrog@jasz.police.hu

Tóthné Szonda Brigitta r. főhadnagy
tel.: 06-56/550-380/45-55

mobil: 06-70-332-9856
e-mail:infodrog@jasz.police.hu

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” program

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot
indított útjára a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében.
Drogprevenciós összekötő került kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon,
aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton, előadásokon, fórumokon,
fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel
kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.

Tiszafüredi
Rendőrkapitányság

 Lányi Zsolt r. hadnagy
tel.: 06-56-510-050/44-56

mobil: 06-70-337-1655
e-mail:infodrog@jasz.police.hu

Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság

 Molnár Judit r. százados
tel.: 06-56-590-110/46-83

mobil: 06-70-387-2121
e-mail:infodrog@jasz.police.hu



 
 

 
2021.08.17. Martfű

 
2021.08.17. Tiszafüred

 
2021.08.18. Újszász

 
2021.08.18. Karcag

 
2021.08.19. Szolnok

 
2021.08.20. Tiszapüspöki

 
2021.08.21. Jászberény

 
 

IMPRESSZUM
 

Kiadja: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya

Telefon: +36 56 501 654
E-mail:  bunmeg.jaszmrfk@jasz.police.hu

"Házhoz megyünk" és "BikeSafe"
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

a 33. héten

 
Bűnmegelőzési munkatársainkkal a "Házhoz megyünk" és
"BikeSafe" kitelepülések keretében Jász-Nagykun Szolnok

megyében tervezetten az alábbi helyszíneken és időpontokon
találkozhatnak:

 
 


