Bűnmegelőzési tanácsok az év végi ünnepekre
Az ünnepek közeledtével az emberek sok időt töltenek utazással, vásárlással, ajándékok
beszerzésével, így megnő annak kockázata is, hogy könnyebben válhatnak bűncselekmény
áldozatává.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzései tanácsai az év végi ünnepekre:
Zseblopás
A zseblopások leggyakrabban zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön,
a figyelmetlenségünket kihasználva értékeink eltulajdonításával történnek.
•
•
•
•
•
•

Fokozottan figyeljen pénztárcájára, értékeire, főként az üzletekben, üzletközpontokban
történő vásárlások és a tömegközlekedési eszközökön való közlekedések során!
Ajánlott a válltáskát magunk előtt tartani, behúzott zsebekkel és zsebekkel befelé
fordítva!
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját.
Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében!
Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban,
hiszen könnyen szemet szúrhat az elkövetőknek!
ATM automatánál történő pénzfelvételkor PIN kódját csak abban az esetben üsse be,
ha nem áll Ön mögött senki. Ha felvette a pénzt, azonnal helyezze el pénztárcájában,
majd a tárcát táskájában!

Gépjármű feltörés
Az ünnepek alatti nagy rohanások során sokan figyelmetlenül járműveikben látható helyen
hagyják értékeiket. Az elkövetőknek akár pár másodperc is elég, hogy ezt kihasználva,
feltörjék a járművet, megszerezve a kiszemelt értékeket és akár jelentős kárt okozzanak az
autóban.
•
•
•

A gépjárműben hagyott értéktárgyai nincsenek biztonságban! Tegyen mindent
járműve csomagterébe!
Minden esetben zárja le autóját, ablakait soha ne hagyja lehúzott állapotban!
Az utastérben semmit se hagyjon elől!

Adománygyűjtők - Trükkös lopások
Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és
lakókörnyezetünkben. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra
hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Az „adománygyűjtők”
célja, hogy a figyelmet elterelve bejussanak otthonukba és megszerezzék pénzüket, értékeiket.
A valóban adománygyűjtéssel foglalkozó szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
•
•

Soha ne engedjen be idegent a lakásába, amíg meg nem győződik arról, hogy valóban
hivatalos szervtől érkezett! (kártya, igazolvány)
Ne tartson otthonában nagyobb pénzösszeget, ha erre mégis sor kerülne, akkor tegye
azt biztonságos – számkódos és rögzített széf – helyre!

Internetes vásárlások veszélyei
Az Internet fejlődésével egyre több szolgáltatást vehetünk igénybe a világhálón, ilyen például
az online vásárlás is. A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi
szabályzattal, vagy az üzletszabályzat kitér a személyes adatok védelmére, és meghatározza a
vásárlás legfontosabb feltételeit.
•

A webáruházakban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az
egyéb üzletekben vásárolt árucikkre.
• Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási garanciát, így
elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek.
• A legjobb az utánvételes vásárlási mód választása, ami azt jelenti, hogy az áru
ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére kell átadni.
• Bankkártyánkkal kapcsolatos adatainkra csak a fizetést bonyolító bank oldalán
válaszoljunk!
Lakásbetörés
Az ünnepek alatt sokan úgy döntenek, hogy elutaznak otthonról, akár hosszabb időre is. Ezen
időszak alatt a legtöbben „őrizetlenül” hagyják otthonukat, azonban egy kis odafigyeléssel
megelőzhető, hogy idegen személyek „látogassák” meg otthonukat. Az alábbiakban néhány
hasznos tanácsot ajánlunk figyelmükbe:
•
•
•

•

Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, csak a közvetlen családtagok vagy
megbízható barátok tudjanak elutazása időpontjáról!
Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót, rácsot az ablakokra, ajtókra,
amennyiben módjában áll, használja az elektronikai védelmi eszközöket!
Kérjen meg valakit, aki távolléte alatt elmegy a lakásukra, körülnéz, üríti a postaládát,
elsepri a havat vagy a lehulló faleveleket, azt a látszatot keltve, hogy a lakás nem
lakatlan.
Utazás előtt az ajtókat, ablakokat mindenhol zárja be!

Kívánjuk, hogy mindenkinek legyen békés és boldog ünnepe!

