
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkezdődött az advent, a 

karácsonyi ajándékok és az 

ünnepi menü alapanyagai 

beszerzésének időszaka. A 

boltok, bevásárlóközpontok, 

piacok forgalma napról-

napra növekszik, az 

emberek összezsúfolódnak, 

ami lehetőséget teremt 

különféle – főként  – vagyon 

elleni bűncselekmények 

elkövetésére. Veszprémben 

a rendőrség, a polgárőrség 

és a közterület-felügyelet 

munkatársai a frekventált 

helyeket visszatérően ellenőrzik, hogy a jogsértések elkövetését megelőzzék. Jelen 

vannak a Kossuth utcai adventi vásárban, a bevásárlóközpontok parkolóiban, piacokon. 

Ennek célja a zsebtolvajlások, alkalmi- és trükkös lopások, valamint a gépkocsi-

feltörések megelőzése. A vásárlók megszólítására, vagyonbiztonságukat szolgáló 

információk átadására szervezett akciókban közösségi szolgálatot ellátó diákok is részt 

vesznek. Ezzel párhuzamosan a kapitányság beosztottai a város családi házas, sorházas 

övezetiben is portyáznak, hogy az ebben az időszakban jellemző lakásbetöréseket 

megelőzzék. A prevenciós intézkedések a legkiszolgáltatottabb, idős korosztály védelmét 

is szolgálják. Az aktív életet élő nyugdíjasok részére klubösszejöveteleiken, és más 

rendezvényeiken tartanak tájékoztatókat, míg az otthonaikat csak ritkán elhagyó 

kortársaikat lakóhelyükön keresik fel. 
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Az advent apropója lehet egynapos, sőt egész hétvégés külföldi utazásoknak is. Nem csak 

az utazási irodák, hanem a MÁV Zrt. is a határon túli vásárokba csábít, Brassótól 

Berlinig, Ljubljanától Varsóig. Azok a kockázatok, melyeket említettünk Európa 

fővárosaiban és más nagyvárosaiban még fokozottabban vannak jelen, mint 

Veszprémben. A sértetté válás megelőzése itt még hangsúlyosabb, hiszen ha 

bekövetkezik a baj, sokkal kiszolgáltatottabbak leszünk idegenben, mint itthon lennénk 

hasonló helyzetben. Célszerű már elutazás előtt a legfontosabb címekkel, napi 24 órában 

hívható telefonszámokkal felvértezni magunkat (segélyhívó számok, nagykövetség, 

konzulátus, biztosító, bank, orvos, autóklub stb.), hiszen egy rövid külföldi kiruccanás 

esetén ugyanúgy áldozattá válhatunk, mint a nyári vakáció idején. 

 

  

 

 

 

 

 

Az elmúlt években novemberi és decemberi hírleveleinkben elsősorban azokkal a 

bűncselekményekkel foglalkoztunk, amelyek elkövetési helye a közterület. Ezek 

megelőzésében meghatározó szerephez jut az egyenruhások jelenléte, ami visszatartó 

erőt gyakorol a potenciális elkövetőkre. 

 

Az üzletekben már általában bankkártyával fizetünk, a termékeket pedig sokan 

webáruházaktól vásárolják. Ennek során számosan válnak bűncselekmény áldozatává, 

amibe a tranzakciók jellegéből adódóan a rendőrségnek nincs lehetősége beavatkozni. A 

bankkártya használatának és az internetes vásárlásnak is megvannak a maga biztonsági 

szabályai, amit sokan még nem ismernek. 

1. Biztonságban az ünnepi készülődés 
időszakában 
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Az utóbbi években megszaporodott 

azoknak a feljelentéseknek a 

száma, amelyet csalások áldozatai 

azért tettek, mert a birtokukban 

lévő bankkártya „önálló életet 

kezdett élni a nagyvilágban”. Olyan 

országokban használták fizetéshez, 

ahol a sértett még életében nem 

járt. A legtöbben értetlenül álltak 

az események előtt, de voltak 

olyanok is, akik az azt megelőző 

hónapok történéseit végigelemezve 

valószínűsíteni tudták, hogy mikor 

és hol kínálkozott arra lehetőség, hogy a csalók megszerezzék bankkártya adataikat. 

Közülük többen egy korábbi külföldi tartózkodásuk alatt végrehajtott tranzakcióra 

gyanakodtak. Ezekből az esetekből okulva idegenben, ha lehet, még körültekintőbben 

célszerű eljárni a bankkártya használat során. 

 

A Magyar Nemzeti Bank honlapján a következőket tanácsolja a bűncselekmények 

megelőzésére: 

 A PIN-kódot tartsuk a lehető legnagyobb titokban. Aki a kártyával együtt a PIN-

kódot is megszerzi, közvetlenül hozzáfér a bankszámlánkhoz. A PIN-kódot próbáljuk 

fejből megjegyezni, ne írjuk rá a kártyára, máshová felírva pedig lehetőleg ne 

tartsuk a kártya közelében. Továbbá a PIN-kódot ne adjuk meg sem telefonon, sem 

írásban, illetve ne közöljük senkivel. 

 Ha módunk van a PIN-kód megválasztására, ne válasszunk a személyünket 

kézenfekvően azonosító számokat (pl. a születési év, irányítószám). Ha kézhez 

vettük, azonnal írjuk alá a kártyánkat, a PIN-kódot tartalmazó borítékot pedig 

semmisítsük meg. 

 Fizetéskor ne engedjük, hogy a kártya kikerüljön a látókörünkből. Ügyeljünk arra, 

hogy csak egy terminálon olvassák le a kártyánk, valamint ne engedjük a 

műveletsort megismételni. Ilyenkor előfordulhat, hogy többször is levonják az adott 

összeget a bankkártyánkról, ezért mindig ellenőrizzük a vásárlás pontos összegét, és 

a számlát legalább a következő számlakivonat megérkezéséig őrizzük meg. 

Fokozottabban ügyeljünk a kártyára olyan elfogadóhelyeken, ahol nagyobb a 

visszaélés, a manipuláció valószínűsége (pl. éjszakai szórakozóhelyeken). 

 ATM-ből történő készpénzfelvételnél lehetőleg ügyeljünk az automata közvetlen 

környezetére is. Félreeső, elhagyatott helyen álló automata esetén pedig próbáljunk 

meggyőződni, nem manipulálták-e az automatát (pl. eltömődött a bankjegynyílás, a 

gép nem adja vissza a kártyát). Ha a pénzkivétel során gondunk támad, legyünk 

óvatosak a hirtelen ott termett, segítőkész személlyel. Inkább az üzemeltetővel 

vegyük fel minél előbb a kapcsolatot. 

 Internetes vásárlás esetén ügyeljünk arra, hogy valamilyen módon titkosított oldal 

legyen a fizetőoldal. Kártyaszámunkat ne adjuk meg e-mailben, vagy faxon, ha 

mégis így kérnék, akkor óvakodjunk a szolgáltatótól. PIN-kódunkat internetes 

vásárlás során nem kérhetik, ezért soha ne adjuk meg. 

 Kártyánkat kezeljük úgy, mintha készpénz lenne: ne hagyjuk őrizetlenül nyilvános 

helyeken. 
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Az adventi vásároknak otthont adó városokat vannak, akik nem autóbusszal, vonattal, 

hanem saját gépkocsival keresik fel. Napjainkban már a karácsonyi ünnepeket sem tölti 

minden család odahaza, vannak, akik ilyenkor is elutaznak. Nem sokkal utánuk pedig a 

síelők is útra kelnek. A téli autózás azonban még nagyobb odafigyelést, alaposabb 

előkészületeket igényel, mint ha az év egy melegebb szakában ülnénk a volán mögé. A 

veszélyek nem csak az időjárási és útviszonyokban rejlenek, melyek balesetek 

bekövetkezésének okai lehetnek, hanem abban is, ha valamilyen külső körülmény (pl. 

műszaki hiba, útlezárás, torlódás stb.) megállásra vagy tartós araszolgatásra kényszerít. 

Ilyen esetekben az utazás ideje akár a többszörösére is növekedhet, felmerülhet annak 

szükségessége, hogy átmenetileg vagy végleg, el kell hagyjuk a jármű viszonylagos 

biztonságát, melegét. Az ezt követő, előre nem tervezett események idején nehéz 

helyzetbe kerül az, aki csak az optimális forgatókönyvvel számolt. Ezt elkerülendő, az 

autó téliesítése már tovább nem halogatható, valamint a csomagtartóban és az 

utastérben rendelkezésre álló felszerelés is kiegészítésre szorulhat az alábbi lista szerint: 

 

 téli gumi, úti céltól függően hólánc is 

 fagyálló folyadék a hűtőrendszerbe és az ablakmosó 

tartályba 

 kifogástalan állapotú ablaktörlő lapátok 

 hólapát és autómosó kefe 

 jégoldó folyadék 

 fényvisszaverő mellény a járművezető és valamennyi utasa 

számára 

 zseblámpa vagy fejlámpa tartalék elemekkel 

 takaró 

 meleg, vízálló kabát, sál, sapka, kesztyű és bakancs 

 megfelelő mennyiségű, kalóriadús étel és ital, ez utóbbi 

lehetőleg termoszban 

 rendszeresen szedett gyógyszerek 

 feltöltött mobiltelefon 

 térkép vagy GPS 

  

 

Boldog ünnepeket kíván a Veszprémi Rendőrkapitányság! 
 

 

 

 
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel: 06-88/428-022 
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu 

 
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány 

 

2. Téli autós utazások 

mailto:ipsitsc@veszprem.police.hu

