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Az sem mindegy, hogyan zárja le kerék-

párját. Lehetőleg a kereket, vázat, illetve a 

láncot is rögzítse a lakat, mert egyéb eset-

ben könnyű préda lehet a kétkerekű! Na-

gyon fontos a kerékpárzár minősége.  

Az elkövetők számos technikát alkalmaz-

nak annak érdekében, hogy az olcsónak 

számító sodronylakatokat leküzdjék – pél-

dául erővágóval, feszítővassal.  

 
 

A vastag lánc sem nyújt megfelelő védel-

met, ha a rajta lévő zárszerkezet könnyen nyitható. A hagyományos kulcsos zárak nem 

jelentenek nagy akadályt egy profi tolvajnak – ugyanez vonatkozik a számzáras, vagy 

körkulcsos zárakra. 

Ajánlott fúrt, vagy lapos kulccsal működő zárat vásárolni, mert ezeket hagyományos – 

zárfésűs – megoldással nem lehet kinyitni. 

 

A legbiztonságosabbnak ítélt kerékpárzár típusok: 

Sajnos nem mindenki fektet kellő hangsúlyt a megfelelő zárak kiválasztására, pedig az 

egyik legfontosabb felszerelésről van szó. Mindig olyan anyagminőségű és biztonsági 

zárszerkezetű lakatot, biciklizárat válasszanak, amely leginkább ellenáll a vágási és nyi-

tási kísérleteknek! 

 

Válasszon „U” lakatot, láncos lakatot, vagy merev lapokból álló, összehajtható 

zárat! 
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Használjon több fajta biztonsági eszközt. Ha a tolvajoknál éppen egyféle szerszám van, 

az arra alkalmas, lehető legkisebb ellenállású zárak elvágását választják! 
 

Az egyértelmű tanácsok – melyekről mindenki hallott, mindenki tudja, ennek ellenére 

kevesen tartják be: 

 Soha ne hagyja felügyelet nélkül bringáját egy pillanatra sem lezárás nélkül! A leg-

több lopás “beugrok a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következménye.  

 Pár perces távollét, ügyintézés ideje alatt se hagyjon a kerékpár kormányán, csomag-

tartóján vagy kosarában értéket képviselő tárgyat, táskát, vagy iratot! Villanásnyi idő 

alatt „megszabadíthatják” Önt fontos értékeitől, tárgyaitól, vagy okmányaitól. 

 Órát, lámpát, kulacsot, pumpát – mindent, ami mozdítható a bringán – vigyen magá-

val! Ezek a dolgok is értékek, tehát vigyázzon rájuk!  

 Használjon két (minőségi!) zárat.  

 Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalom-

nak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!  

 Fokozott gondossággal tárolja kerékpárját (még zárral is) lépcsőházak folyosóján, 

pincéjében!  A lezárt folyosó nem jelent akadályt a tolvajoknak.  

 A zárat mindig vigye magával! Soha ne hagyja ott azzal az indokkal, hogy másnap 

ne kelljen cipelni! 

Készítsen fotót kerékpárjáról és annak egyedi azonosítóiról! 

Érdemes fotót is készíteni a jól látható egyedi azonosí-

tókkal: ismertetőjegyek, sérülések, szín, felszerelés! A 

kerékpárosok sok esetben ugyanis csak akkor foglalkoz-

nak a kerékpárok egyedi azonosítóival, amikor már 

megtörtént a baj. Nem jegyzik fel a vázszámot, így ami-

kor lopott kerékpárok megkerülnek, nehézkessé válik az 

azonosítás, a tulajdonos részére visszaadás. 

 

 

Regisztráltassa vagy regisztrálja kerékpárját a „Bi-

keSafe” programban, mellyel rendőrségi adatbázisban 

is rögzítik a kétkerekű adatait és fényképeit. Ezzel lopás 

esetén megkönnyítik a felderítést! 

 

https://bikesafe.hu 
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