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1.

Bálból hazafelé

Farsang van, a bálok, partik időszaka. Az esti program után nem mindig
kísérik haza a fiúk a lányokat. Fogadja meg tanácsainkat, nehogy inzultálják, molesztálják,
kirabolják.
Ne sajnálja a pénzt taxira: ha lakásának megközelítésekor nem biztonságos
területen vezet keresztül az út, mindenképpen üljön taxiba, és csak a ház előtt
szálljon ki!
Ne hallgasson az érzelmeire: akkor se induljon el egyedül a szórakozóhelyről
haza, ha úgy érzi, hogy már nagyon unja, és haza menne!
Kihalt utcán soha ne beszélgessen a mobilján: elvonja a figyelmét a környezetről
Soha ne válassza a rövidebb, kivilágítatlan utcát: Tilos egyedül átvágni egy
kivilágítatlan parkon az éjszaka közepén!
A telefon legyen a keze ügyében: - úgy értve, hogy a zsebében, ha kell segítséget
tudjon hívni!
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Ha busszal megy haza, maradjon közel a vezetőhöz: kevésbé merik molesztálni,
ha tudják, hogy tanúja lehet az esetnek.
Eszébe ne jusson, iPodot hallgatni: mikor hazafelé sétál a sötétben, nem fogja
meghallani, ha valaki követi.
Hallgasson az ösztöneire, és ne kockáztasson: Ha gyanús alakokat vesz észre
az utcán, térjen be valamilyen közeli nyilvános helyre.

2. Idősek védelmében bűnmegelőzési tanácsok

Az idős emberek a legkiszolgáltatottabbak a bűnözőknek,
általában rendelkeznek vagyontárggyal, könnyen megtéveszthető, átverhető, lebukás
esetén pedig a bűnözők az erőfölényüknek köszönhetően könnyen kereket oldhatnak
Az elkövetők a végsőkig kihasználják a sértett hiszékenységét, jóindulatát. Az alkalmazott
trükkök fegyvertára óriási, az elkövetők rugalmasak, rendkívül gyorsan alkalmazkodnak egy
adott szituációhoz.
Minden esetben egy cél vezérli őket, a sértett értékeinek, pénzének megszerzése. Hirtelen
és hihetetlenül sok információt zúdítanak a sértettre, elterelve figyelmét vagy a kilátásba
helyezett haszon reményében elaltatva gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő
pillanatban meglopják. Ha ez nem lehetséges a csalás idején, akkor a lakást feltérképezve
a későbbiek során visszatérve már gyorsan és célirányosan tudják a lopást végrehajtani.
Az elkövetők által alkalmazott módszer lényege, hogy amíg valami hihető ürügy címén
pénzátadás zajlik, kifigyelik mennyi pénz van a sértettnél, honnan veszi azt elő,
feltérképezik a lakást, mozdítható értékeket keresve. Közben persze észrevétlenül ki is
kérdezik, anyagi helyzetéről, családi állapotáról, gyakorlatilag minden olyan körülményről,
melyek ismeretében egy bűncselekmény a későbbiek során könnyebben kivitelezhető.
A trükkös módszerekkel elkövetett lopások vonatkozásában kijelenthető, hogy az elkövetői
oldal részéről az ötletek tárháza végtelen, de még mindig legelterjedtebbnek mondhatóak a
vásárlás színlelésével és a villany/gázóra leolvasással kapcsolatos bűncselekmények,
valamint a túlfizetésre történő hivatkozást követő nagy címletű pénzváltások.
Javaslataink a következők:
- Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket
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- Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre
hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek
- Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak
otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne
engedjék egyedül mozogni a lakásban
- Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan vannak, mivel érkeztek,
kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazolványt!
- Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket!
- Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!
- Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez,
számlára érkezzen!
- Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és
az igazolványa alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget (telefonon
ellenőrizzék a személyüket)!
- Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk
rendszámát!
Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 107
(ingyenesen hívható) telefonszámon

A bűncselekmény kis odafigyeléssel könnyen kivédhető!
Bűncselekmény elkövetése estén haladéktalanul értesítse a Rendőrséget az
ingyenesen hívható segélyhívó vonalon!

℡ 107, 112
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
e-mail: veszpremrk@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes mb. rendőrkapitány

