Figyeljünk a trükkös tolvajokra!
(Budapesti Rendőr-főkapitányság)
Főként időskorúakat próbálnak becsapni a trükkös tolvajok, kérjük legyenek óvatosak!
Alig múlik el olyan hét, hogy ne történne egy trükkös tolvajok által elkövetett lopás.
A simulékony modorú idegenek gyakran személyes tartalmú információkkal igyekeznek
manipulálni az áldozatokat. Pénzzel kecsegtetnek, vagy meghatóan viselkednek. Magabiztos
fellépéssel, élnek vissza nagy közműszolgáltatók, segélyszervezetek, hatóságok nevével és
így jutnak be illetéktelenül otthonainkba, így férkőznek áldozataik bizalmába.
SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL A HASONLÓ
HELYZETEKET!
A trükkös tolvajok történetei sántítanak, mert:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A bankok nem mennek házhoz azért, mert ajándék pénzt szeretnének adni.
A szolgáltatók jelzik előre, ha kiszállnak a helyszínre, és nem visznek helyszínre
készpénzt.
A rokonok, ha megsérülnek, nem idegeneket, még csak nem is barátokat kérnek meg,
hogy menjenek el pénzért.
A rokonok nem idegennel üzennek, személyesen, telefonon beszélik meg a
problémákat.
Ha nagy baj történt, vagy ismerős, vagy a hatóságok keresik fel a hozzátartozót, pénzt
biztosan nem kérnek.
Az orvos nem megy házhoz hívatlanul, vagy előzetes jelzés nélkül majd ezt követően
gyógyszert lecseréltetni a beteggel, azt beadni neki.
Az önkormányzatok nem mérik fel azt, hogy kinek vigyenek majd házhoz pénzt, nem
hoznak szociális segélyt. Dolgozóik rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, konkrét
ügyekkel foglalkoznak és leellenőrizhetőek.
Aki rosszul van, jellemzően nem magánházakhoz csenget be.
A házhoz jövő „jó” üzletek csak az árusnak kedveznek.

KÉRJÜK ÖNT:
Vigyázzon magára és értékeire! Ennek érdekében arra figyeljen, hogy csak olyan személyt
engedjen be a lakásába, akit ismer és megbízhatónak tart!
Ha mégis idegent enged be a lakásba, sose hagyja őt magára! Ha szükséges, beszélje meg
szomszédjával, hogy ilyenkor segítsenek egymásnak, menjenek át egymáshoz! Sose vegye elő
megtakarított pénzét mások előtt. A bizalmatlanság nem szégyen.
Idegeneknek, alkalmi ismerősöknek ne meséljen magánügyeiről, pénzügyeiről.
FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY!
Az önkormányzatok és szolgáltatók alkalmazottai rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. Ha
gyanúsnak találja a személyt, hívja a rendőrséget, vagy ellenőrizze le az idegen kilétét a
szolgáltatónál. De csakis ellenőrzött telefonszámon! Ha zavarba jön, kérje meg szomszédját,
hogy telefonáljon ő. Megéri az időt és energiát, hogy készítsen, vagy beszerezzen egy listát a
lakhelyen illetékes szolgáltatók telefonszámaival.

A rendőrt egyenruha, azonosító száma, sorszámos jelvénye, civil ruhás rendőr esetén
sorszámos jelvénnyel ellátott szolgálati igazolványa igazolja. A 107-es telefonszámon
rákérdezhet az állítólagos rendőr jelenlétének jogosultságára.
HA MEGTÖRTÉNT A BAJ,
hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra koncetrálni, hogy
megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles helyzetben, ezért érdemes szabad
percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű memorizálást.
Anyagi és egyéb (nem pénzbeli) támogatásért forduljon bizalommal a fővárosi áldozatsegítő
szolgálathoz.
Az óvatosság, figyelem és határozottság ilyen esetekben megelőzi a későbbi nehéz
pillanatokat és a kifosztottság érzését és tényét.

VIGYÁZZON MAGÁRA, HOGY VIGYÁZHASSUNK ÖNRE!

