BUDAPESTI III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
A KERÜLETI KÖRZETI MEGBÍZOTTI KÖRZETEKRŐL

Ezen az oldalon tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek a kerület egyes területeinek
közbiztonsági helyzetéről, a körzetekért felelős körzeti megbízottakról. A kerület
körzetbeosztás szerinti térképét szintén megtalálják a honlapon.
Általános tájékoztató
A kerületben a lakosságot közvetlenül érintő jellemző bűncselekmények a következők:
betöréses lopás, lopás, gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés, rablás garázdaság, rongálás.
Ezeket összefoglalón közterületi bűncselekményekként kezeljük.
A körzetek leírásánál a jellemző bűncselekményeket jelöljük.
Melyek a jellemző elkövetési magatartások és mit tehetnek Önök ennek megelőzésére?
Betöréses lopás. A panelházakban – de igaz ez az egyéb lakásokra, házakra is - a betörések
megelőzésére a legjobb megelőzési módszer, ha a lépcsőházakba kamerákat szerelnek fel,
több ponton záródó ajtókat, riasztó rendszereket építenek be. Fontos, hogy a lépcsőház ajtaját
zárva tartsuk, illetve ne engedjünk be idegent a kaputelefonon keresztül csak azért, mert pl.
szórólapot hozott. Fokozottabban kell ügyelni az erkély- és teraszajtók biztonságára is. A
besurranásos lopások is megelőzhetőek, ha a lakástulajdonosok nagyobb figyelmet fordítanak
arra, hogy a lakások ajtaját, ablakait zárják.
Trükkös lopások esetében a bűncselekmények nagy részének bekövetkeztét a sértettek
maguk megakadályozhatnák azzal, hogy ha körültekintőbben, és megfontoltabban járnának el
és idegeneket nem engednek be a lakásba. A hívatlan, előre be nem jelentett, ismeretlen
személyektől minden esetben kérjünk igazolványt. A lakásba csak akkor engedjük be őket, ha
már teljesen megbizonyosodtak kilétükről. Ezek a személyek jellemzően valamilyen
közszolgáltatást végző cég (Elektromos művek, vízművek, polgármesteri hivatal stb.)
alkalmazottjának adják ki magukat. Egy egyszerű a bejárati ajtóra szerelhető lánccal
könnyedén megelőzhető az is, hogy idegenek a lakásba benyomuljanak.
A gépjármű-eltulajdonítások során leggyakrabban utcáról tulajdonítanak el olyan
gépjárműveket az elkövetők, melyek általában csak az alap biztonsági felszereléssel vannak
ellátva. Manapság sajnos a gyárilag beépített védelmi rendszerek a gyakorlott tolvajok
számára nem jelentenek akadályt. Az egyik védekezési mód lehet, ha a gépkocsiba további
indításgátló, lopás gátló (váltózár, kormányzár, stb.) technológiákat szereltetnek.
A gépkocsi feltöréseknél az esetek meghatározó részében igaz a mondás: alkalom szüli a
tolvajt, hiszen a jól látható helyen, elöl hagyott értékek (különböző tárgyak) hamar felkeltik
az elkövetők figyelmét. Megszívelendő tanács, hogy ne hagyjanak semmit (táska, ruha
stb.) az autóban szem előtt. Ne hagyják az autóban még a GPS tartóját sem.
Ablakbetörés ellen hatékony védelmet jelenthet még az ablakok fóliáztatása is.
Gépkocsi rongálások ellen sajnos nem nagyon lehet védekezni. Tapasztalatok azt mutatják,
hogy ezek az események, akkor következnek be, amikor vitában állnak egy szomszéddal,
esetleg tilosban állnak meg, vagy olyan helyen parkolnak, ahol zavarják a gyalogos forgalmat.
Ezt elkerülendő, célszerű szabályosan és a kijelölt parkolóhelyeken megállni.

