NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN!
BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
A nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és baleset-megelőzési
tanácsokkal szolgál és véd – a vakáció ideje alatt is.
A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot adó
iskolafalak közül, ám sok munkába járó szülőnek nehézséget okoz elhelyezésük,
állandó felügyeletük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék a gyermekeket az őket
érintő veszélyekre, amelyek közül a legszükségesebb tudnivalók a következők:
 Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne
adják oda idegeneknek.
 Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt
mindig maguk mellett tartják.
 Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
 A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza,
hanem egymást védve-kísérve.
 Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket védjék.
 Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg
szüleik telefonszámát is.
 Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódosító anyagokat,
mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és
elkövetővé is.
Lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja
idejét tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha elmegy otthonról, mondja meg hová
indul, kivel találkozik, mikor érkezik haza, valamint ismerjék meg barátai nevét,
címét, telefonos elérhetőségét.

NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN!
„UNOKÁS” CSALÁSOK MEGELŐZÉSE
A trükkös elkövetők legújabb módszere az úgynevezett „unokázós” csalás. A
csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon
hívják fel, majd különböző indokkal pénzt kérnek. Előfordulhat, hogy az elkövető
az unokának, vagy hozzátartozónak adja ki magát, hogy az áldozatra nagyobb
hatást gyakoroljon.

A leggyakoribb színlelt okok:
 Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk
rendezése miatt pénzre van szüksége.
 Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell
fizetni.
 A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe
engedik szabadon.
Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a
személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik. Ha felmerül a gyanúja, hogy
valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel és tájékozódjon.
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett
bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek
valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget. Ne beszéljenek
idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat
a bűnelkövetők felhasználhatják. Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és
bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek
látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát.
Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be,
minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos
ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.
A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri. Ha
szükséges, minden nap hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez
hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre és mondják el nekik a
rendőrség tanácsait.
Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a
112-es segélyhívó számon. Az esetleges nyomok biztosítása céljából várja meg
a rendőrök kiérkezését.

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy
egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.
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