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Tisza-tavi turisztikai idény 
- Nyári zsebtolvajok 
- 100 kerék 
- Internetes vásárlás veszélyei 
- Félrevezető külföldi álláshirdetések 
 
 
  
 
  
 



A zsebtolvajok általában nagyobb forgalmú helyszíneken, így áruházak, piacok 
területén, nagyobb rendezvényeken, illetve tömegközlekedési eszközökön 

lépnek akcióba, kihasználva, hogy ezeken a helyeken nem feltétlenül figyelünk 
fel rá, ha valaki hozzánk ér, nekünk ütközik, vagy meglök bennünket. 

A tömegben könnyebb gyorsan eltűnni, a kiválasztott személy figyelmét 
valamivel elterelni (például információ- illetve segítségkérés, hangoskodás, régi 

ismerősként való fellépés módszerével), az áldozattól megszerzett értékeket a 
társaknak feltűnés nélkül átpasszolni. A célszemély kiválasztásánál szempont 
lehet, hogy az illető figyelmét leköti valami, például nézelődik, válogat az áruk 

között, olvas, zenét hallgat. Egy profi zsebtolvajnak pár másodperc is elég a 
bűncselekmény végrehajtásához. 

 
 

Nyári zsebtolvajok 
 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi prevenciós 

tanácsokat ajánlja:

Nyaralás során a forgalmas helyeken - bevásárlóközpontokban, piacon, 
vásártereken, nagy tömegeket vonzó rendezvényeken, szórakozóhelyeken 
ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!
Bankkártyája mellett soha ne legyen ott a PIN kód!
Vásárláskor se hagyja felügyelet nélkül táskáját, pénztárcáját és a már 
kifizetett árut, a gépkocsiba történő bepakolás során is ügyeljen 
értékeire!
Szórakozóhelyre csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával, 
táskáját, telefonját ne hagyja őrizetlenül!
Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga 
mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét!
Ha tetten éri a tolvajt hangosan kérjen segítséget, értesítse a rendőrséget!



100 kerék

Mezőtúron egy nap alatt 50 kerékpárt regisztráltak a BikeSafe 
programban. 

 
A Mezőtúri Rendőrkapitányság munkatársai 2019. augusztus 7-én felkeresték 
az egyik legnagyobb helyi céget Mezőtúron, ahol az ott dolgozókat hasznos 

vagyonvédelmi tanácsokkal látták el. A „Házhoz megyünk” program 
keretében az érdeklődők, a helyszínen megtekinthették azokat az 

eszközöket, amelyekkel megóvhatják otthonukat a hívatlan látogatóktól. A 
tájékoztatón kívül kerékpárjukat is regisztrálhatták a nagy sikerű Bike Safe 
programban. A nap végén rekordszámú – 50 darab – kerékpár-regisztráció 

történt. A kapitányság életében nem ez volt az első alkalom, amikor 
nagyszámú kerékpárt regisztráltak a résztvevők.  Idén májusban iskolai 

rendezvényen még ezt a számot is felülmúlták, akkor  55 kerékpár adata 
került a rendszerbe. 

 
 

A programról bővebben a www.bikesafe.hu oldalon olvashat.



Internetes vásárlás veszélyei 

Az internetes kereskedelem egyre nagyobb teret hódít. A feltűnően 
kedvező árak azonban veszélyt is rejthetnek magukban. 

 
Megjelenhetnek azok a csalók, akik különböző termékeket kínálnak fel 

eladásra a hirdetési vagy éppen kereskedő oldalakon. Ezeket a 
termékeket jellemzően áron alul hirdetik, általában tetszetős leírással, 

termékajánlóval, amellyel már az elején megpróbálják megtéveszteni a 
leendő vásárlókat. Az elkövetők jellemzően nem is rendelkeznek a 

meghirdetett termékkel, olykor pedig csak a hirdetésben szereplő áru 
silány másolatával. 

 
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy a vásárló megkapja-e a 
pénzéért a kiválasztott árut, illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit 

kiválasztott. 
 
 
 



 
Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az 

áldozattá válás: 
 

  Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weboldalról 
vásároljon! 

  Ellenőrizze az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján)! 
 

  A megrendelés előtt mindig tájékozódjon a jótállás feltételeiről, a szállítás
költségeiről és a szállítás idejéről! 

  Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Utánvétellel történő fizetés 
esetén a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ebben az esetben 

győződjön meg arról, hogy a csomag bontatlan és sértetlen állapotban 
van! Ellenkező esetben ne vegye át, hanem küldje vissza a feladónak! 

 
  Ha lehetősége van rá, ellenőrizze, hogy a megrendelt áru van-e a 

csomagban! 
 

  Utánvétel helyett van lehetőség előre történő kifizetésre. Ezt megtehetik 
átutalással vagy fizethetünk bankkártyával közvetlenül az interneten. 

Használhatnak úgynevezett virtuális bankkártyát is, amelyre ajánlott csak 
akkora összeget feltölteni, amekkorára az aktuális vásárláshoz szükség 

van. 
 

  Bankkártya adatait, csak a bank online fizetésre létrehozott oldalon adják 
meg (e-mailben soha)! 

 
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, 

megkárosították, azonnal hívja a rendőrséget a 112-es vagy a 107-es 
segélyhívók egyikén!




