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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2016. december havi 
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben felhívjuk az autósok 
figyelmét a biztonságos alkatrész vásárlásra. Az advent 
közeledtével bűnmegelőzési tanácsokat adunk, hogy a nagyobb 
tömeget vonzó helyeken mire figyeljenek és mit tegyenek, ha 
mégis áldozattá válnak. Továbbá ismertetjük a „Házhoz 
megyünk” program decemberi tervezett időpontjait és 
helyszíneit megyénkben.   
 

Anda György r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 

mb. megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

Magyarországon az autóállomány átlagéletkora 13 év körül 

mozog, ami távolról sem nevezhető ideálisnak. Ha pedig 

ilyen magas az öreg gépkocsik aránya, akkor az is 

nyilvánvaló, hogy a használt alkatrészek iránti kereslet is igen 

élénk. A legális, hatóságilag ellenőrzött bontókból származó 

beszerzési forrás mellett sokan az interneten keresik a 

szükséges tartozékokat.  

Ezekről az alkatrészekről nem lehet megmondani, hogy honnan és hogyan kerülnek 

értékesítésre, arról nem is beszélve, hogy a garancia nélküli, nem szakszerűen kiszerelt, és 

ellenőrizetlen minőségű alkatrészek még balesetveszélyesek is lehetnek. Előfordulhat, hogy az 

így kínált alkatrészek lopásból származnak, ami rendőrségi eljárás esetén azok lefoglalását is 

eredményezheti, illetve ilyenkor a hatóságok a vevő vonatkozásában az orgazdaság 

bűncselekmény megvalósulását is vizsgálják. 

Ha már egyszer úgy alakul, hogy mindenképpen használt autóalkatrészt kénytelen megvenni, 

akkor egy dologra mindenképpen figyeljen oda: a színkódra! A legális bontókban ugyanis kék 

színnel jelölik azokat az alkatrészeket, amik változatlan formában, és pirossal azokat, amik csak 

felújítás után kerülhetnek beépítésre a gépjárműbe. 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

LEGYEN ÓVATOS, HA AUTÓ ALKATRÉSZT 

VÁSÁROL! 
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Az ellenőrizetlen forrásból származó alkatrészek használatának hátránya 

1. A hamis vagy kétes eredetű autóalkatrész kockázati tényező. A gépjármű eredete ismeretlen 

számunkra, nem tudjuk, milyen állapotban érkezett bontásra vagy, hogy volt-e olyan sérülése, 

balesete, ami miatt egy adott alkatrészt akkor sem szabadna eladni, ha azon épp nincsenek 

látható sérülések. Előfordulhat, hogy a kínált alkatrész bűncselekményből származik! 

2. Az illegális bontókból vásárolt alkatrészekre nincs semmilyen jótállás (legyen szó sima 

garanciáról vagy beépítési garanciáról).   

Lehetőség szerint azonban érdemes új alkatrészt beszerezni, amennyiben azt még gyártják, 

vagy ha létezik olyan termék, amivel tökéletesen helyettesíthető a régi, mert a biztonságnál és a 

nyugalomnál semmi nem lehet fontosabb. 

 

 

 
Karácsony közeledtével beindul a vásári 

forgatag. Minden városban és településen 

jelentősen megnövekszik a kereskedelmi 

forgalom. Azonban ilyenkor nemcsak a vásárlók 

és a kereskedők, hanem a bűnözők aktivitása is 

fokozódik. A gyanútlan, elővigyázatlan vásárló 

könnyen bűncselekmény áldozatává válik. 

Különösen a zseblopást, a táskából és a 

gépkocsiból való lopásokat, gépkocsi 

feltöréseket kell kiemelnünk. A helyszínek közül 

pedig a vásárokban, a buszpályaudvarokon, 

parkolókban és a boltokban kell különösen 

körültekintőnek lennünk. A lopások során 

nemcsak az ellopott pénz a kár, hanem az 

eltulajdonított iratok ismételt beszerzése, az 

ügyintézéssel kapcsolatos idő, energia és pénz 

is komoly veszteséget okozhat.  

„Vadászterületei” különösen a 

bevásárlóközpontok, vásárok, autóbusz 

pályaudvarok, tömegközlekedési eszközök. 

Általában nem egyedül dolgozik, hanem két-

három társával együtt. Egyikük eltereli a kiszemelt áldozat figyelmét, ezzel társa a tolvaj 

tevékenységét fedezi (pl. véletlenül meglöki sértettet), egyikük figyel az esetleges „lebukást is 

okozóható veszélyhelyzetekre” és egy kijelölt személy pedig átveszi a zsákmányt és eltűnik 

vele, így, ha a sértett kérdőre is vonja a tolvajt, esetleg rendőri intézkedés is történik, annál nem 

találnak semmit.  

BIZTONSÁGBAN AZ ÜNNEPEKBEN! 
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 Az alábbi tanácsaink betartásával elkerülhető az áldozattá válás, illetve csökkenthető az 

okozott kár: 

 Nagyon figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, vagy ha 

utazik! 

 A pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját tegye biztonságos helyre (pl.: kabát 

belső zsebe)! 

 Ne tartson magánál sok készpénzt, csak annyit, amit konkrétan a vásárlásra szán, 

azt is egymástól elkülönítve tárolja! 

 A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez szükséges kódjait, 

felhasználónevét soha ne tartsa egymás mellett! 

 Ajánlott válltáskájának szíját testén keresztbe akasztva, és a táskát maga előtt 

fogva, vagy szorosan a teste és a karja közé szorítva közlekedni! 

 Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben, és ne vigyen 

magával „felesleges” iratokat, kártyákat (pl. útlevél, többféle bankkártya, 

hitelkártya)! 

 Tervezze meg a vásárlást és a költségeket, a fizetés módját! 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor, nézelődéskor soha ne tegye le táskáját, 

pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba, ne hagyja azokat felügyelet nélkül! 

 Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben táskáját, csomagját lehetőleg 

szorítsa magához! 

 Gyorséttermekben, nyitott terű kávézókban ne akassza a székre táskáját, kabátját, 

mindig tartsa azokat szem előtt! 

 Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga mellett, 

ellenőrizze értékeinek meglétét! 

 
 

 
 

 Haladéktalanul tegyen bejelentést a 107-es vagy 112-es telefonszámon.  

 

 A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt lehetőleg ne változtassa meg! 

 

 Gondolja át milyen tárgyakat, iratokat loptak el öntől és „állítson össze egy listát” 

azokról. 

 

 Összpontosítson arra, hogy az elkövetőről minél pontosabb személyleírás tudjon adni. 

 

 

 

HA MÉGIS ÁLDOZATTÁ VÁLIK…  
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 Amennyiben eltulajdonították bankkártyáját, hitelkártyáját, vagy mobiltelefonját, 

azokat haladéktalanul tiltassa le.  

 

 Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is elvitték, akkor cseréltesse le a zárakat. 

 

 Áldozatvédelmi segítség és felvilágosítás miatt minél gyorsabban keresse fel az 

illetékes Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályát az alábbi elérhetőségeken: 

 

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Igazságügyi Osztály 
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. 

Telefonszám: 06-88/579-450 
E-mail:vemkh.igazsagugy@veszprem.gov.hu, veszprem@igazsagugy.gov.hu 

Áldozatsegítés:  
hétfő: 9.00-13.00 kedd: 13.00-16.00 szerda: 13.00-18.00 csütörtök: 9.00-13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 
 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

 

Kiadásért felel: Anda György r. ezredes, mb. rendőrfőkapitány 
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