ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGÉRT
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály felhívása
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk nem történhet meg, pedig
bármelyikünk bűncselekmény áldozatává válhat.
Különösen az idős korúak vannak veszélyben, akik sérelmére a leggyakrabban
elkövetett bűncselekmények a lopás, a rablás és a csalás.

Lehetőség van a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, melynek célja a „saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú személyek részére
nyújtott ellátás”.
Erre vonatkozóan bővebb felvilágosítást a családsegítő intézeteknél, kistérségi
társulásnál és az önkormányzatnál lehet kérni.
Mit tehetnek Önök a baj elkerülése érdekében?
-

Milyen helyzetek fordulhatnak elő?
-

-

-

-

Az elkövetők valamilyen „legendával” bebocsátást nyernek a lakásba. Az
egyik eltereli a sértett figyelmét, míg a másik meglopja azt, vagy az
elkövető úgy irányítja a beszélgetést, hogy a sértett felfedje a pénzének
hollétét.
Gyakran előfordul az is, hogy hivatalnoknak (rendőr, postás stb.) adják
ki magukat az elkövetők.
Kihasználják, hogy a lakás bejárata nyitva van, s az előszobából,
konyhából összeszedik az értékeket.
Egy ideig megfigyelik a sértett szokásait – kifigyelik, mikor hagyja el az
időskorú a lakást, hová teszi a kulcsot.
Sokszor előfordul az is, hogy arra hivatkozik az elkövető, hogy lerobbant
a kocsija, és nincs pénze megjavíttatni, s megkéri a sértettet, hogy fizesse
ki helyette, és cserébe árut helyez letétbe, aminek az értéke viszont
sokkal kisebb, s a csaló később sem rendezi a tartozását.
Előfordul, hogy az elkövető szolgáltatással házal, s az üzletkötés elején
kedvezőbb árat mond, de amikor fizetésre kerül s sor, sokkal magasabb
árat kell fizetni.
Volt már olyan eset is, hogy kocsmázások, italozások alkalmával
derítették ki az elkövetők, hogy a sértett hol tartja a pénzét, értékeit.

Az idegenek lakásba történő beengedése azt a veszélyt is magában
hordozza, hogy feltérképezik a lakást, az ott található értékeket egy
későbbi bűncselekmény elkövetéséhez.
Érdemes egy „biztonsági hálózatot” kiépíteni a közelben lakó,
könnyen elérhető és megbízható személyekből (rokon, szomszéd),
akiknek a telefonszáma mindig a telefon mellett legyen, illetve
alaposan meg kell figyelni a hívatlanul látogató idegent, felírni a
gépkocsi rendszámát.

-

-

Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, értékeikkel ne
hivalkodjanak!
Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakásajtót és a kaput!
Ne engedjenek be idegent a lakásukba, bármire is hivatkozik az!
Ha díjbeszedő vagy egyéb „hivatalos személy” érkezik, minden esetben
kérjenek tőlük igazolványt, vagy hívják át a szomszédot, ismerőst!
Jótékonysági célra gyűjtögetőktől kérjenek rendes, sárga színű postai
csekket, soha ne adjanak készpénzt!
Fontos tudni, hogy az a pénz, amit postán kapnak, vagy pénzintézetben
tartanak, nem lehet hamis, utólag azt nem kell ellenőrizni, az már
ellenőrzött!
Postaládára, ajtón a névtáblára csak a vezetéknevet írják, hogy ne
lehessen következtetni az ott lakó nemére, családi állapotára, vagy a
keresztnév ismeretében régi ismeretségre hivatkozni.

Amennyiben mégis bűncselekmény történik a sérelmükre, azonnal
értesítsék a rendőrséget!

A RENDŐRSÉG HÍVÓSZÁMA:
107
Segítségnyújtás
Heves Megyei Kormányhivatal
Fehér
Gyűrű
Közhasznú
Igazságügyi Szolgálata
Egyesület Hatvan
Telefon: (36) 510-697
Telefon: (37) 542-364
Hétfő,csütörtök: 9-13 óráig
Szerda, péntek 16- 17 óráig
Kedd: 13-16 óráig
Szerda: 13-18 óráig
Fehér
Gyűrű
Közhasznú
Egyesület Gyöngyös
Mobiltelefon: 306441-9696
Szerda: 16 – 17 óráig

