Bűnmegelőzési tanácsok
(Heves Megyei Rendőr-főkapitányság)
Figyeljünk a trükkös tolvajokra.
A simulékony modorú idegenek gyakran személyes tartalmú információkkal igyekeznek
manipulálni az áldozatokat. Pénzzel kecsegtetnek, vagy meghatóan viselkednek.
Magabiztos fellépéssel, közműszolgáltatók, segélyszervezetek, hatóságok nevével élnek
vissza és így jutnak be illetéktelenül otthonainkba, így férkőznek áldozataik bizalmába.
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 idegennek 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 hívatlanul vagy előzetes jelzés nélkül.
Az önkormányzatok nem mérik fel azt, hogy kinek vigyenek majd házhoz pénzt és
nem hoznak házhoz szociális segélyt. Dolgozóik rendelkeznek fényképes
igazolványokkal, konkrét ügyekkel foglalkoznak és leellenőrizhetőek.
Aki rosszul van jellemzően nem magánházakhoz csenget be.
A házhoz jövő „jó” üzletek csak az árusnak kedveznek.
Jellemző a vásárlási vagy eladási szándékkal történő házalás, mint például fa,
burgonya vagy hagyma eladás, vasanyag, régi használati tárgyak megvásárlása is.
Lényeges, hogy az átadott összeg több legyen, mint az áru értéke, ezért abból
vissza kelljen adni a gyanútlan sértettnek. Eközben figyelik meg, hogy hol tárolja
a megtakarítását, majd a sértett figyelmét elterelve gyorsan elemelik a
félretett pénzt, ezután sietősen távoznak.

Kérjük önt:
Vigyázzon magára és értékeire! Ennek érdekében arra figyeljen, hogy csak olyan
személyt engedjen be 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.
Az óvatosság, figyelem és határozottság ilyen esetekben megelőzi a későbbi nehéz
pillanatokat és a kifosztottság érzését és tényét.
Vigyázzon magára, hogy vigyázhassunk önre!

