Trükkös lopás
gépkocsiból!
A várva várt jó időjárás nemcsak a túrázásra, kirándulásra, a telkek
felkeresésére és kertészkedésre ösztönzi az embereket, hanem sok
gépjármű tulajdonost arra is, hogy télen „pihentetett” gépkocsiját
elővegye.
Ezzel egyidejűleg azonban nemcsak az autósok jelennek meg az utakon és
a közterületeken, hanem a tolvajok, bűnelkövetők is, akik esetenként
nem csak saját csavaros észjárásuknak, „szakmai ismereteiknek”,
hanem az áldozatok gondatlanságának, figyelmetlenségének
köszönhetik sikereiket.

Az autósoknak a többféle módszert alkalmazó bűnelkövetővel is fel kell venniük a „harcot”, és az esetek
jelentős részében az előre gondolkodás, a fokozott óvatosság, a körültekintés megakadályozhatja, hogy
bűncselekmények során áldozattá váljanak, és valamilyen anyagi kárt szenvedjenek el.
A trükkös elkövetők áldozatai bármely korosztályhoz tartozhatnak, és nemcsak a falvak, városok útjai
jöhetnek szóba az elkövetés helyszínéül. Az autópályákon, a főutakon közlekedőkre és a kiskertbe
gépkocsival érkezőkre is leselkedhetnek a trükkös elkövetők.

1. Trükkös elkövetők az utakon.
Az elkövetők általában ugyanazt a sémát alkalmazzák
minden esetben. Az esetek döntő többségében áldozatukat
már előre kiválasztják. Általában a jobb vagyoni helyzetet
tükröző, drágább autó alapján döntenek, de azt is
megfigyelhetik, hogy egy benzinkútnál vagy egy
pihenőhelyen milyen vagyontárgyakkal rendelkeznek az
érintettek, azokat hová helyezik el a gépjárműben. Miután
kiválasztották az áldozatot, még a pihenő, parkoló helyen
valamilyen „műszaki hibát” (kerékkiszúrás, hátsó lámpa
betörése) okoznak, vagy csak követik a kiszemelt autót és
útközben jeleznek neki, hogy valamilyen hiba észlelhető. A
gyanútlan autós megáll, majd kiszáll. Az elkövetők egyike odavezeti őt a vélt, vagy valós hibához, s
ezzel el is tereli a figyelmét, míg a másik a nyitva hagyott gépkocsiból eltulajdonítja a felügyelet nélkül
hagyott értékeket. Emellett előfordulhat az is, hogy az elkövetők útbaigazítást kérnek és egyikük a
térképet használva tereli el a figyelmet, míg a másik elköveti a lopást.
Az ilyen esetekben az elkövető felderítése - nyomok, tanúk hiányában – igen nehéz. A megelőzés
azonban hozhat eredményeket:
•
•
•
•

Minden indulás előtt alaposan ellenőrizze le gépkocsija állapotát! Amennyiben hibát tapasztal,
igyekezzen elhárítani azt!
Alapvetően legyen bizalmatlan a műszaki hibára utaló, vagy egyéb ok miatt megállást kérő
idegenekkel!
Amennyiben megáll, ne hagyja elöl értékeit, vagy aki a kocsiban marad, felügyelje azokat!
Ha megáll, akkor ne szálljon ki mindenki a gépkocsiból, ha mégis, akkor minden esetben zárja
be az ajtókat és húzza fel az ablakokat!
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•
•

Amennyiben úgy dönt, hogy megáll, azt lehetőleg benzinkútnál, pihenőhelyen, vagy ott tegye,
ahol többen vannak, és segítséget kérhet, ha erőszakos támadás érné. A nyilvánosság az
elkövetőket is elriaszthatja.
Kiszálláskor próbálja megjegyezni a másik gépkocsi rendszámát, típusát, különös
ismertetőjegyeit. Ez segíthet a későbbi felderítés során.

2. A parkolóhelyeken is kezelje kiemelten a biztonságot
A gépjármű használata során bárhol is parkol le, mindig tartsa szem
előtt, hogy amennyiben gépkocsijában feltűnő helyen (üléseken,
kalaptartón műszerfalon, lábtérben) valamilyen értéket, vagy annak
tartását sejtető tárgyat, például táskát, kabátot hagy, akkor
gépkocsija feltörése révén, nagy eséllyel válhat vagyon elleni
bűncselekmény áldozatává. Az esetek jelentős részében az okozott

rongálási kár nagyobb lehet, mint a lopás okozta kárérték. Elég csak
arra gondolni, amikor egy az ülésen hagyott kisebb összeget
tartalmazó pénztárca, vagy egy nem „méregdrága” telefon miatt a gépkocsi ablakát betörve követik el a
bűncselekményt, s ennek következtében az ablak pótlása komolyabb kárt okoz, mint maga az
eltulajdonítani kívánt dolog értéke. De ugyanez igaz lehet adott esetben egy ajtó zárszerkezetének
cseréje alkalmával is.
Az ilyen jellegű bűncselekmények általában kétféle bűnelkövető típushoz, illetve elkövetési szituációhoz
köthetők. Az egyik az, amikor az elkövetők már korábban, például egy tankolásnál, egy
bevásárlóközpont parkolójában „kiszúrják” maguknak a sértettet, vagy az adott parkolót figyelik meg
így várva áldozatukat. Miután a leendő áldozat leparkol és elhagyja gépkocsiját, a bűnelkövetők rövid

szemrevételezést követően, amennyiben megéri, feltörik azt és eltulajdoníthatják az értékeket. Ilyen
esetekben a gépjármű értéke, típusa is meghatározó lehet, hiszen a bűnelkövetők joggal gondolhatnak
arra, hogy egy drágább autó tulajdonosa gazdagabb és jelentősebb értékekkel bír. Ezen elkövetők
között gyakoribb az ilyen jellegű bűncselekményekre szakosodott „profik” aránya, akiknek az esetek
egy részében a tulajdonos által bevehetetlennek hitt zárszerkezet, vagy riasztó sem okoz komolyabb
gondot. A végrehajtás során gyorsan, hatékonyan dolgoznak és a legrövidebb időn belül, sokszor
„teljesen nyom nélkül” tűnnek el. A másik bűnelkövetői körre az alkalmiság, a spontaneitás jellemző.
Ők azok, akik jártukban-keltükben használják ki a kínálkozó lehetőséget, és sokszor jelentősebb

rongálási, mint lopási kárt okoznak, illetve minimális értékek eltulajdonítása miatt is akcióba
lendülnek.
Az ilyen jellegű bűncselekmények miatt keletkező áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük, fogadja
meg tanácsainkat:

•

•
•

•

A parkolóhely megválasztásánál legyen szempont, hogy ha lehet kijelölt vagy védett parkolóban
álljon le. Ilyen parkolókban általában fizetni kell, viszont legtöbb helyen van valamilyen
ellenőrzés, esetenként kültéri kamera, esetleg sorompó védi a területet, és éjszakára ki is
világítják.
Fontos, hogy gépjárművét mindig kulccsal zárja le, az ablakokat résnyire se hagyja nyitva, és
emellett használja a járműbe beépített mechanikai, illetve elektronikus védelmi és riasztó
berendezéseket is.
Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktárgyat (ruhát, táskát, elektronikai eszközt). Komolyabb
értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni, mert ott sincs mindig biztonságban, mivel az
elkövetők már előre kifigyelhetik, hogy mit pakolunk abba (pl.: strandok parkolóiban).
Amennyiben mégis elhelyezünk oda valamit, azt a legkisebb feltűnéssel végezzük, vagy már
korábban, egy kevésbé megfigyelhető helyen tegyük.
Az utóbbi években gyakoribbá vált elkövetési módszer, hogy ki- és beszálláskor megszólítják a
kiszemelt áldozatot, és különféle módon elterelik a figyelmét, majd a már nyitott utastérből
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észrevétlenül ellopják értékeit. Figyelemelterelésként alkalmazható pl.: az, amikor valamilyen
(általában nem létező) műszaki hibára hívják fel a figyelmet, vagy már előzőleg kiszúrják a
gumiabroncsot, és a kerékcsere alatt lopnak.
Egy másik trükkös lopási módszer, hogy a parkoláskor megfigyelik az áldozatot, majd követik őt,
és autókulcsát megszerzik (pl. a strandon, a parton hagyott holmi közül) majd annak segítségével
viszik el a járművet. Ilyen alkalommal az is előfordulhat, hogy az öltözőszekrényt törik fel, és
abból viszik el az indítókulcsot.

•

3. Kertészkedéskor gondoljon az autójára is!
A tavasz kezdetével a telkeken is megélénkül az élet. Sokan indulnak oda, hogy tél után rendet
rakjanak, illetve megkezdjék az új növények ültetését. Ilyen
esetekben hajlamos mindenki belefeledkezni a munkába, illetve a
városon kívül eső, vagy a település kevésbé forgalmas helyén lévő
telekre tekintettel úgy gondolkodni, hogy „ide kevesen járnak, erre a
madár se jár”, vagy „itt aztán tényleg semmi sem történhet”, vagy
„ide csak az jön, akinek itt dolga van” stb. Ezek a gondolatok
mindenkit
egyfajta
gondtalanságra,
elővigyázatlanságra
ösztönözhetnek. Azonban az elkövetők bárhol, bármikor
felbukkanhatnak, illetve a csalogató, őrizetlenül hagyott értékek
még azt is lopásra csábíthatják, aki szintén ott tartózkodik,
dolgozik, sőt esetleg látásból ismerjük is.
Nem árt mindig óvatosnak lennünk és néhány alapvető, a biztonságunkat mégis jelentősen
növelő szabályt betartani:
•
•
•
•
•

Gépkocsiját lehetőleg a telek kerítésén belül állítsa le, ha erre nincs mód, akkor olyan helyen,
ahol látja azt!
Itt se hagyjon soha, semmilyen értéket gépkocsijában, illetve a járművet zárja be, az ablakokat
teljesen húzza fel és használja a meglévő mechanikai, vagy elektronikus biztonsági
eszközöket!
A gépkocsit akkor is zárja be, ha azt a telken, kerítésen belül állította le!
A gépkocsi indítókulcsát mindig tartsa magánál, vagy olyan helyre tegye, amely zárható,
illetve közvetlenül felügyelhető!
Ha huzamosabb ideig a házban tartózkodik, vagy elmegy a telekről, illetve olyan helyen végez
munkát, ahonnan nem látja be a telket, és ahonnan Ön sem látható, akkor mindig zárja be a
kertkaput és a hétvégi ház ajtaját, illetve zárja be az ablakot, ha nem tartózkodik a
helyiségben!
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.
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