A szépkorúak biztonságáért

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben október 1-jét az Idősek Világnapjává
nyilvánította. Azóta hazánkban éppúgy, mint számos országban, ezen a napon
rendezvényekkel, programsorozatokkal tisztelgünk a „szépkorúak” előtt.
A rendőrség a világnap kapcsán szeretné még inkább ráirányítani a figyelmet a
60 év feletti korosztályra. Közülük sokan sérülékenyek, kiszolgáltatottak, így
nagyobb a kockázata annak, hogy áldozattá válnak. Fontos, hogy mindent
megtegyünk a biztonságukért, illetve ha mégis bűncselekmény áldozataivá
válnak, szakszerűen és hatékonyan segítsük őket.
A rendőrség a bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbi tanácsokat
ajánlja az idősek figyelmébe.
Trükkös lopások megelőzése:
Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az időseket.
A trükkös lopások jellemzői:




Az elkövetők magukat árusnak, közüzemi cég alkalmazottjának, vagy
valamilyen hivatalos szerv munkatársának adják ki, és egy valósnak tűnő
indokra hivatkoznak, így jutnak be az idősek lakásába.
Kifigyelik, hogy az idősek hol tartják a pénzüket vagy más értékeiket,
elterelik a figyelmüket, így lopják meg őket.
A vidéken, családi házas környéken az
egyik
módszer,
hogy
miután
becsengetnek, közlik, hogy valamilyen
házi terméket szeretnének vásárolni.
Általában tíz- vagy húszezer forintos
bankjeggyel fizetnek egy- kétezer
forintos áruért. A sértettnek vissza kell
adni és csak az elkövető(k) távozása
után derül ki, hogy hamis pénzzel
fizettek.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
 A szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal
rendelkeznek, egységes formaruhát viselnek. Ezek az igazolványok,
amelyeket fel kell mutatniuk, a legtöbb szolgáltató esetében csak személyi
igazolvánnyal együtt érvényesek. Abban az esetben, ha igazolványukat
mégsem mutatják fel, meg kell kérni őket arra, hogy igazolják magukat. Ha a
felszólításnak nem tesznek eleget nem szabad beengedni őket a lakásba, az
udvarba.
 A kertkaput, lakásajtót zárják kulcsra!
 Lakótelepi lakásokban, mielőtt bárkinek ajtót nyitnának, a kitekintő nyíláson
át nézzék meg, ki akar bejutni önökhöz.
 Idegeneket lehetőleg semmilyen körülmények között ne engedjenek be a
lakásukba! Ha mégis beengedik, mindig legyen önökkel egy szomszéd, vagy
rokon!
 Idegeneket soha, egy pillanatra se hagyjanak egyedül a lakás egyik
helyiségében sem!
 Ne váltsanak fel nagycímletű bankjegyet idegeneknek! Nem lehetnek
biztosak abban, hogy a pénz valódi! Inkább ajánljanak egy közeli boltot,
vagy a postát, ahol fel lehet váltani a pénzt!
Besurranásos lopások megelőzése:
 Ha otthon vannak, napközben is zárják be a kertkaput, a
bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a
váratlanul érkező, hívatlan látogatót! Miközben a szobában
tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat
közelében letett értékeinket. A zsákmány többnyire táska
személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl
ilyenkor az okmányok pótlása fokozza a kárt és a
bosszúságot.
 Ha csak rövid időre mennek ki a lakásból, vendégeket kísérnek ki vagy
éppen ismerőseikkel, szomszédjukkal váltanak pár szót, akkor is mindig
zárják be az ajtót!
 A szellőztetéssel is legyenek óvatosak! Ne hagyják kitárva földszinti
lakásunk, kertes házunk utcára néző ablakait, ha nincsenek abban a
helyiségben, szobában!
 Lépcsőházakban ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakokra is. Elég egy
pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál.
 Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végében dolgozik, zárja be az utcára
nyíló ablakokat, bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező esetben a nyitva hagyott
ablakon, ajtókon keresztül a tettes gond nélkül bejuthat az otthonába és
észrevétlenül, gyorsan távozhat az értékeivel együtt.

Védje magát a zsebtolvajoktól!
A zsebtolvajok szeretik a tömeget. A közlekedési
eszközökön, mozgólépcsőn, áruházakban, piacokon vagy
nagyszabású
rendezvényeken,
strandokon
ideális
feltételeket találnak arra, hogy egy gyors mozdulattal más
táskájából, kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb
értéktárgyakat emeljenek el.
A zsebtolvajok általában csoportosan tevékenykednek. Egyikük eltereli a
figyelmet, a második „lenyúl”, a harmadik átveszi a zsákmányt.
Kedvelt trükkjük az áldozat ruhájának bepiszkítása és a tisztogatás közbeni
segítés. Gyakran tudatosan oldalba lökik az áldozatot, vagy cigarettát, tüzet
kérnek tőle.
A zsebesek ellen senki nincs biztosítva! Bárki, bármikor áldozatává válhat
akcióiknak.
Léteznek hatásos lehetőségek a megelőzésre:
 Pénzt, csekket, hitelkártyát vagy iratokat csak a ruha
zárt, belső zsebében tartson, de lehetőleg ne mindent egy
helyen!
 Használjon övtáskát, mert a tolvaj nem tud észrevétlenül
odakapni!
 Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, és
tömegben mindenképpen szorítsa a karja alá! Többször
ellenőrizze, hogy megvan-e, nem nyitotta-e ki senki!
 Soha ne tegyen pénztárcát, vagy kézitáskát, autóstáskát bevásárlókocsiba!
 Csak annyi pénzt vigyen
magával,
amire
előreláthatólag
aznap
szüksége lesz!
 Tömegben még jobban
figyeljen!
 Legyen gyanakvó, ha
oldalba lökik, vagy
látszólag
véletlenül
bepiszkítják ruháját!
 Mindig csak
annyi
csomagot
vigyen
magával,
amennyire
képes figyelni!
 Ha tetten éri a zsebtolvajt hangosan kérje az emberek segítségét! A
zsebtolvaj soha nincs egyedül!

Figyelem! Csalás
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a telefonon keresztül
elkövetett csalások. A tettesek legtöbbször mobiltelefon
szolgáltató képviselőjeként hívják fel áldozataikat, akiket
egy állítólagos nyereményről értesítenek.
A nyeremény átvételének feltételeként szabják, hogy a
felhívott fél a telefonon keresztül kapott utasításoknak
megfelelően menjen el egy bankautomatához, tegye be a
kártyáját és gépelje be a telefonáló által diktált számsort. Ez
a számsor valójában egy telefonszám. Az elkövető így tölteti
fel rendszerint több tízezer forinttal a saját egyenlegét.
Azzal hitegetik a felhívott embereket, hogy a megadott számra feltöltött összeg a
nyereménnyel együtt néhány perc múlva megjelenik a bankszámlájukon.
Olyan összegű nyereményről beszélnek, amivel sokszor még a kételkedőket is rá
tudják venni arra, hogy megtegyék, amit kérnek tőlük, elmenjenek egy
bankautomatához.
Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében érdemes megfogadni a
rendőrség tanácsait:
 Ne tegye ki közösségi oldalakra a telefonszámát!
 Bármilyen nyereménnyel kecsegtető telefonhívásnál, amelyben a hívó a
nyeremény átvételéhez feltételként szabja bizonyos összeg átutalását,
vagy telefonfeltöltést, szakítsák meg a hívást! Ne válaszoljanak
semmilyen kérdésre!
 Jegyezze fel a hívó telefonszámát, ha bemutatkozik, a nevét is!
 Ne tegye meg azt, amire hívó fél kéri, ne kövesse az utasításait! Ne
feledje: aki nem játszott szerencsejátékon, az nem is nyerhetett semmiféle
nyereményt! Önkormányzatok, nyugdíjfolyósító, szerencsejáték szervező
cégek, telefontársaságok nem utalnak át telefonos megkeresés alapján
nyereményt, pénzt.
 Mindig legyen gyanús, ha először önnek kell ahhoz pénzt átutalni, hogy a
„nyereményét” megkaphassa!
 Ha mégis megtörtént a csalás, tegyenek feljelentést a rendőrségen!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává válnak, a 112-es segélyhívó számon
a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget. A helyszínt
lehetőleg hagyják érintetlenül. Ha bármilyen változtatás történik, akkor azt
jelezzék az intézkedő rendőrnek.
Kérjük, fogadja meg a rendőrség prevenciós tanácsait!

