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2013. D E C E M B E R
Tanácsok az év végi ünnepekre

1.Körzeti megbízottjának tanácsai a nyugodt ünnepléshez

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Mint lakhelyének körzeti megbízottja, engedje meg,
hogy néhány hasznos tanáccsal segítsem hozzá ahhoz,
hogy az év utolsó napjai kizárólag a meghitt
ünneplésről, boldogságról szóljanak, és azokat ne
árnyékolja be semmilyen Ön vagy hozzátartozója
sérelmére elkövetett bűncselekmény.
Munkám során tapasztaltam, hogy a karácsonyi és szilveszteri ünnepek során az
őrizetlenül hagyott ingatlanok, a megnövekedett vásárlótömeget vonzó
áruházak, üzletek, piacok vonzzák a bűnelkövetőket. Ilyenkor természetesen a
figyelmemet főként én is ezekre a helyekre összpontosítom, de az ünnepek
zavartalansága, a vagyonmegóvás és a bűncselekmények elkerülése érdekében
az Ön közreműködésére is számítok, amihez kérem, fogadja meg az alábbi
tanácsaimat:

Vásárláskor pénztárcájára, értékeire fokozottan ügyeljen!
Ne hagyja a táskáját, pénztárcáját a bevásárlókocsiban,
kosarában! Pénztárcáját a táskájában helyezze el, azt mindig
húzza össze, zárja be!
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Fizetés után mindig ügyeljen, hogy pénztárcáját ismételten jól
elzárja! Ne hordja pénzét farzsebben, külső kabátzsebben, nyitott
táskában!
Vásárlás után körültekintően pakoljon a gépkocsiba! Pakolás
során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől! (A trükkös
lopás elkövetése során, míg az egyik elkövető – kitalált indokokkal
- eltereli a gyanútlan áldozat figyelmét, a másik - a gépkocsiban,
táskában lévő - könnyen elérhető értékeket észrevétlenül
eltulajdonítja!)
A bankkártya PIN kódját a kártyától elkülönítve, és ne a
pénztárcájában őrizze!
Interneten történő vásárlás esetén mindig tájékozódjon az
eladóról, elérhetőségéről és a pontos vásárlási információkról!
Ne dőljön be az
pénzváltóknak,
Lakásába
neutcaiengedjen
be adománygyűjtőknek!
idegeneket,
házalókat,
adománygyűjtőket!
A családi látogatások, utazás ideje alatt őrizetlenül hagyott
ingatlanok vonzzák a betörőket! Forduljanak szomszédjukhoz,
barátjukhoz vagy ismerősükhöz, aki lakásukat, értékeiket
távollétük alatt is felügyelni tudja!

2.Gépkocsi feltörések elkerülése
Gyakori bűnelkövetési forma, ugyanakkor igen könnyen kivédhető,
megelőzhető
az
áruházak,
üzletek,
piacok,
vásárcsarnokok,
benzinkutak parkolóiban előforduló gépkocsi feltörés.
Értékeinek, pénzének megóvása érdekében:
Parkoló autójában értékeit ne hagyja az utastérben látható
helyen!
Értéktárgyait a gépkocsi csomagtartójába helyezze el!
Parkolás során válasszon kamerával megfigyelt, őrzött, vagy
forgalmas helyen lévő parkolót!
Mindig zárja be az ajtókat, ha elhagyja az autót!
Vásárlást követően körültekintően pakoljon a gépkocsiba!
Pakolás során táskáját, pénztárcáját, ne tévessze szem elől!
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Bűncselekmény elkövetése estén haladéktalanul értesítse a Rendőrséget az
ingyenesen hívható segélyhívó vonalon!
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