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Közeledik az év vége, mindenki izgalommal és örömteljes várakozással készül az ünnepekre.
Az üzletekben, az áruházakban, a piacon, a tömegközlekedési eszközökön jelentısen
megnövekszik a forgalom, és ez egyben kiváló alkalmat teremt a zsebtolvajok számára.
Jelentısen csökkenthetı azonban az áldozattá válás kockázata a legalapvetıbb óvintézkedések
betartásával:

– Pénzt, hitelkártyát, iratokat olyan helyen tároljon, ahová a tolvaj nem tud

–
–
-

–
–
–
–
-

észrevétlenül hozzáférni, például kabát belsı zsebében, vagy ha ez kézitáskában
történik, azt tartsa mindig zárva, tömegben lehetıség szerint szorítsa a karja alá,
érintetlenségét többször ellenırizze.
Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát, autóstáskát a bevásárlókocsiba, a kosár
vagy a bevásárló táska tetejére!
Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges!
Még jobban figyeljen, ha tömegben tartózkodik, utazik! Legyen gyanakvó, ha
oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják ruháját!
Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le a pénztárcáját vagy
kézitáskáját a pultra!
Az áru próbálásakor se hagyja csomagjait, télikabátját ırizetlenül!
Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire képes odafigyelni!
A hitelkártya PIN-kódját ne írja rá a kártyára és ne tárolja a kártyával együtt!
Ha a kódot nem tudja megjegyezni, olyan helyre írja fel, ami a kártyával együtt nem
tőnhet el! Amennyiben "megszabadították" a hitelkártyájától, azonnal tiltassa le!
A hitelkártyára érdemes a pénzintézettel korlátozást tenni, amellyel limitálni lehet
legalább a napi felhasználást, így a jogosulatlan „használó” is legfeljebb csak a
korlátozásig tud visszaélni a kártyával

Ha tettenéri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, és azonnal hívják a
Rendırséget – 107 vagy 112 - az ingyenes hívható segélyhívó számon!

A karácsonyi ajándékok beszerzésére egyre többen veszik igénybe az interneten keresztül
nyújtott szolgáltatásokat. Kérjük, legyenek óvatosak és körültekintıek, lehetıleg úgy
kössenek üzletet, legyen valamiféle garancia arra, hogy a pénzükért megkapják a megvásárolt
terméket, és lehetıleg azt, amit rendeltek.
A karácsonyi ajándékok beszerzése közben ne feledkezzenek meg a gépkocsi, illetve a
gépkocsiban felhalmozott ajándékok, értékek védelmérıl sem!
Gondosan ügyeljenek arra, hogy a gépkocsit minden esetben zárják be, és lehetıleg ne
hagyjanak benne pénzt, táskát, iratokat, egyéb értéket! Ha ez mégis szükséges, tegyék ezt
úgy, hogy ne látszódjon kívülrıl, mi minden található az autóban! Használják a csomagtartót!
Ugyan az sem trezor, de biztonságosabb, mint az utastér.
Hasonlóképpen fordítsanak gondot a gépkocsi bezárására, és arra, hogy ne hagyjanak benne
értéket a karácsonyi egyházi rendezvények idején sem a templom környéki parkolókban,
vagy a temetıknél.
Több alkalommal adtunk hírt az idıs emberek sérelmére elkövetett trükkös lopásokról.
Ezúton is szeretnénk felhívni mind az idısek, mind pedig hozzátartozóik figyelmét, ne
engedjenek be idegeneket sem az udvarra, sem a lakásukba semmilyen ürüggyel, és fıleg ne
vegyenek elı pénzt a jelenlétükben, és ne is adjanak át pénzt a részükre. Kérjenek
segítséget, ellenırizzék vissza, amire a váratlanul jelentkezı idegenek hivatkoznak (pl. az
unokára, vagy közszolgáltatóra). Hasonlóképpen legyenek egészségesen bizalmatlanok a
házhoz kéretlenül érkezı, különbözı termékeket forgalmazó „ügynökökkel”. Bármilyen jó
üzletet kínáljanak is, kérjenek gondolkodási idıt, ez alatt le lehet ellenırizni más forrásból
mind a termék árát, mind azokat az embereket (pl. háziorvos), akire a termék forgalmazója
hivatkozik. Hívják a Rendırséget! Ennek akkor is van jelentısége, ha nem történt
bőncselekmény, viszont komoly segítséget jelenthet más bőncselekmények felderítéséhez
vagy megelızéséhez.

Ha mégis megtörtént a baj és bőncselekmény (vagy szabálysértés) történt a sérelmükre,
azonnal értesítsék a Rendırséget az ingyenes hívható 112, vagy 107 hívószámon!
Kérjük fogadja meg tanácsainkat.
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