A SZÉPKORÚAK
BIZTONSÁGÁÉRT
A trükkös lopások jellemzői a következők:
 Az elkövetők magukat árusnak, közüzemi cég alkalmazottjának, vagy valamilyen
hivatalos szerv munkatársának adják ki, és egy valósnak tűnő indokra hivatkozva
jutnak be a lakásba.
 Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg trükkös lopás esetén
időskorú áldozataikat.
 Kifigyelik, hogy a sértett hol tartja a pénzt vagy más értékeit és figyelmetlenségét
kihasználva ellopják.
 A vidéken élőkhöz, magánházban lakókhoz becsöngetve közlik, hogy vásárolni
szeretnének, majd tíz- vagy húszezer forintos bankjeggyel fizetnek az általában
egy- kétezer forintos áruért. A sértettnek vissza kell adni és csak az elkövető(k)
távozása után derül ki, hogy az átadott pénz hamis.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
 A szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek,
egységes formaruhát viselnek. Ezek az igazolványok, melyet fel kell mutatniuk, a
legtöbb szolgáltató esetében csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek.
Abban az esetben, ha igazolványukat mégsem mutatják fel, meg kell kérni őket
arra, hogy igazolják magukat, ha a felszólításnak nem tesznek eleget nem szabad
beengedni őket a lakásba, az udvarba.
 A kertkaput, lakásajtót zárják kulcsra!
 Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót nyitnának a kitekintő nyíláson át
nézzék meg ki akar bejutni Önökhöz.
 Idegeneket semmilyen körülmények között ne engedjenek be a lakásukba! Ha
mégis beengedik, mindig legyen Önökkel egy szomszéd, vagy
rokon!
 Idegeneket soha, egy pillanatra se hagyják magukra a
lakásban!
 Ne váltsanak fel nagycímletű bankjegyet idegeneknek! Nem
lehetnek biztosak abban, hogy a pénz valódi! Inkább
ajánljanak egy közeli boltot, vagy a postát, ahol fel lehet
váltani a pénzt!

Besurranásos lopások megelőzése:
 Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a kertkaput, a bejárati ajtót,
hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában
tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található
értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az
anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a
bosszúságot.
 Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen
ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

 A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva
földszinti lakásunk, kertes házunk ablakait, ha nem
tartózkodunk a szobában!
 Lépcsőházakban ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló
ablakokra is. Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál.
 Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végében dolgozik, zárja be az utcára nyíló
ablakokat, bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező esetben a nyitva hagyott ablakon,
ajtókon keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül
távozhat értékeinkkel együtt.

Védje magát a zsebtolvajoktól!
A zsebtolvajok szeretik a tömeget. A közlekedési
eszközökön, mozgólépcsőn, áruházakban, piacokon vagy
nagyszabású rendezvényeken, strandokon ideális feltételeket
találnak arra, hogy egy gyors mozdulattal más táskájából,
kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb értéktárgyakat
emeljenek el.
A zsebtolvajok általában csoportosan tevékenykednek. Egyikük eltereli a figyelmet, a
második „lenyúl”, a harmadik átveszi a zsákmányt.
Kedvelt trükkjük az áldozat ruhájának bepiszkítása és a tisztogatás közbeni segítés,
az áldozat tudatos oldalba lökése, cigaretta vagy tűz kérése.
A zsebesek ellen senki nincs biztosítva! Bárki, bármikor áldozatává válhat akcióiknak.
Léteznek hatásos lehetőségek a védelemre:
 Pénzt, csekket, hitelkártyát vagy iratokat csak a ruha zárt, belső zsebében tartson,
de lehetőleg ne mindent egy helyen!
 Használjon övtáskát, mert a tolvaj nem tud észrevétlenül odakapni!
 Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, és főleg tömegben szorítsa a
karja alá! Érintetlenségét többször ellenőrizze!
 Soha ne tegyen pénztárcát, vagy kézitáskát, autóstáskát a bevásárló kocsiba!
 Csak annyi pénzt vigyen magával, amire előreláthatólag aznap szüksége lesz!
 Tömegben még jobban figyeljen környezetére!
 Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják ruháját!
 Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire képes figyelni!
 Ha tetten éri a zsebtolvajt hangosan kérje az emberek segítségét! A zsebtolvaj
soha nincs egyedül!

Bűncselekmény észlelése után azonnal értesítse a rendőrséget a 107, 112
segélykérő telefonszámon közölve a szükséges információkat. Amennyiben
lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen bármilyen
változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

