Trükkös tolvajok
A „trükkös lopások” vonatkozásában kijelenthető, hogy az elkövetői oldal részéről az
ötletek tárháza végtelen, így a módszerek taxatív felsorolása és tipizálása helyett sokkal
fontosabb az elkövetés lényegi körülményeinek kiemelése.
A helyszíneken az esetek döntő többségében (ha nem is egy időpontban, de) több
személy jelenik meg, akik valamilyen indokkal bejutnak az ingatlanba, majd jellemzően egy
hihető ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – címén arra késztetik a sértettet, hogy nagyobb
címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve a megtakarított készpénz rejtekhelyét.
Az elkövetők általában hirtelen és hihetetlenül sok információt zúdítanak a sértettre,
elterelve annak figyelmét vagy a kilátásba helyezett haszon reményében – pl. ajándéktárgy, jó
üzlet – elaltatva annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő pillanatban meglopják.
Ha ez nem lehetséges a csalás idején, akkor közben - persze észrevétlenül - ki is
kérdezik a leendő áldozatot, anyagi helyzetéről, családi állapotáról, gyakorlatilag minden
olyan körülményről, melyek ismeretében egy bűncselekmény a későbbiek során könnyebben
kivitelezhető, így a már megszerzett információkkal felvértezve, egy korábban feltérképezett
helyszínre visszatérve, gyorsan és célirányosan tudják a lopást végrehajtani.
Szintén gyakori elkövetési magatartás, az elsősorban a házaló árusokra jellemző,
agresszív, erőszakos fellépés, melynek eredményeképp a sértettek a pszichés nyomásnak
engedve válnak áldozattá, egyrészt kiszolgáltatottságuk tudatában, másrészt a mielőbbi
„szabadulás” reményében.
Javaslataink a következők:
o Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket!
o Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre
hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek!
o Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak
otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne
engedjék egyedül mozogni a lakásban!
o Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan vannak, mivel érkeztek,
kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazolványt!
o Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket!
o Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!
o Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez,
számlára érkezzen!
o Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és az
igazolványa alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget! (telefonon
ellenőrizzék a személyüket)
o Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van, rá írják fel gépkocsijuk
rendszámát!
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére - mégis bűncselekmény áldozatává válik,
kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget (107, 112), hiszen így nagyobb esély
nyílik az elkövető/k felkutatására és felelősségre vonására, valamint az eltulajdonított érték
visszaszolgáltatására.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
5000 Szolnok, Baross G. út 39.
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600

