
 

A kellemes, tavaszias idő beköszön-

tével minden évben megfigyelhető, 

hogy megnő a besurranásos lopá-

sok száma. A hosszú téli napok után 

örömmel engedjük be a napsugara-

kat lakásunkba, élvezzük a kerti 

munkát a jó levegőn. 

 

Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el 

hangulatunkat, érdemes az alábbi 

bűnmegelőzési tanácsokat megfo-

gadni. 
 

 Ha otthon tar-

tózkodunk, 

napközben is 

zárjuk be a 

kertkaput, a 

bejárati ajtót, 

hiszen nem 

biztos, hogy 

észrevesszük 

a hívatlan 

látogatót! A 

kulcsot ne 

hagyjuk a 

zárban! Miközben a szobában tévé-

zünk, a tolvaj csendben magával vi-

heti a bejárat közelében található ér-

tékeinket. A zsákmány többnyire tás-

ka személyes iratokkal, készpénzzel. 

Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor 

az okmányok pótlása csak fokozza a 

kárt és a bosszúságot. 

 Ha csak rövid időre hagyjuk el laká-

sunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy 

éppen ismerőseinkkel váltunk pár 

szót, akkor is mindig zárjuk be az aj-

tót! 

 A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! 

Ne hagyjuk kitárva földszinti laká-

sunk, kertes házunk ablakait, ha nem 

tartózkodunk a szobában! Lépcsőhá-

zakban ugyanez igaz a függőfolyosóra 

nyíló ablakokra is. Elég egy pillanat és 

a tolvaj már bent is van a szobában és 

viszi amit értékesnek talál. 

 Aki kertes házban lakik és a kert hátsó 

végében dolgozik, zárja be az utcára 

nyíló ablakokat, bejárati ajtót, kertka-

put. Ellenkező esetben a nyitva ha-

gyott ablakokon, ajtókon keresztül a 

tettes gond nélkül bejuthat otthonunk-

ba és észrevétlenül távozhat értéke-

inkkel együtt. 

 
 

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget a 

107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a szükséges információkat! 

Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen 

bármilyen változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell. 

 

 

 

Vigyázat! 

Besurranó tolvajok! 
 

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt, de az alkalmat ne Önök teremt-

sék meg! Körültekintéssel, kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldo-

zattá válás bosszúságától! 
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