Bűnmegelőzési hírlevél
Vigyázat, csalók!
Válogatás az elmúlt hét eseményeiből
Egy 83 éves sértett bejelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, akit a sértett
élettársa 2022.03.02. napon a reggeli órákban az elkövető kérésére beengedett a családi házuk
mellékhelyiségébe és a konyhájába, mivel őt az ingatlan előtt leszólította, hogy WC-re szeretne
menni, valamint kért egy pohár vizet is. Amíg a sértett vizet töltött a bekéredzkedő nő részére,
addig az elkövető eltulajdonította a sértett pénztárcáját iratokkal és némi készpénzzel együtt.
A.I. és felesége – idős házaspár - feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki 2022.03.10-én
13 óra körüli időben leszólította őket az utcán, hogy vigyék el őt a lakásukra és „ajándékba”
ad a részükre több szőnyeget és ágynemű garnitúrát. Ezt követően közölte, hogy ajándékért
náluk ajándékot szokás adni, ezért a sértett felesége átadott a részére több, mint 500 eurót.
Idős hozzátartozóikkal, ismerőseikkel tartsák napirenden a biztonságukkal kapcsolatos
legalapvetőbb magatartási szabályokat, hívják fel figyelmüket a csalókra!
 Ne engedjenek be idegeneket a lakásukba, házukba, bármilyen ürüggyel akarják is ezt
elérni! Ha ezt mégis megtennék, hívják át a szomszédot, hívják telefonon a
hozzátartozóikat, kérjenek tőlük tanácsot, és ne maradjanak egyedül az idegennel a
lakásukban! Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hívják a 112 hívószámot és kérjenek
onnan segítséget!
 Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű készpénzt és főleg ne szemmel látható, könnyen
hozzáférhető helyen!
 A bankkártyájukat és irataikat is tartsák biztonságos helyen!
 Legyen gyanús, ha valaki túl olcsón kínálja az áruját, vagy azért járja az országot, hogy
mindezt ajándékba osztogassa!
Végezetül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg az úgynevezett „unokázós”
csalásokról sem, bár az elmúlt két évben ezek jelentősen visszaszorultak megyénkben.
 Fokozott fenntartással kezeljék a váratlanul jelentkező idegeneket, az olyan
telefonhívásokat, amiben valaki arra hivatkozik, hogy hozzátartozójukat baleset,
vagy más tragédia érte, bajba került, kárt okozott, és azonnal pénzre van szüksége!
Ne hajtsák végre a telefonon kapott utasításokat és ne árulják el, mennyi pénzt
tartanak otthon!
 Ellenőrizzék le a telefonon kapott információ, balesetről, egyéb káreseményről,
bajról szóló hír valóság tartalmát!
 Hívják fel közvetlen hozzátartozóikat!
 Hívják a Rendőrséget: 112! Bátran kérjenek segítséget!

Ha baj van, a Rendőrség az, aki segíteni tud és ezt nem pénzért teszi!
Aki pénzt kér a segítségért, az a bűnöző!
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