Házalók, csalók, „trükkös” lopók
A trükkös lopást elkövető személyek hivatalosnak tűnő indokkal, kitalált történettel
keresik fel lakásukon, házuknál elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozó embereket,
akiknek figyelmét elterelik, társuk/társaik eközben pedig a ház többi helységében kutat(nak)
és – elsősorban - készpénzt tulajdonítanak el.
Az elkövetőkről tudni kell, hogy általában megnyerő modorúak, sok közöttük a nő, illetve
olyan csoportok, amelyeknek egy vagy több női tagja is van.
A

tolvajok

leggyakrabban

önkormányzati

tisztségviselőnek,

a

nyugdíjbiztosító

munkatársának, közüzemi szolgáltató munkatársának (pl. víz, gáz, villanyóra leolvasó,
szerelő stb.) rendőrnek, vagy akár az EESZI munkatársának adják ki magukat, és így
jutnak be a sértettek lakásába/házába. Ezután terelik el a sértett figyelmét, és az általa
korábban megmutatott rejtekhelyről ellopják a pénzt. A cselekmény elkövetéséhez pár perc
elegendő és sokszor a kutatás nyomai is nehezen felfedezhetők.
További ismert „trükkök”:


Bádogos, csatornatisztító, redőnyös, köszörűs, késélező, nyílászáró cserélő, háztól
vásárló személyek



„Unokás” csalás



Balesetet szenvedett, bajba jutott személy

Házalók
Gyakran jelennek meg településeinken az úgynevezett házaló árusok. Sajnos azonban nem
mindegyikük csupán eladási szándékkal csenget be. Gyakori trükk, hogy rosszullétet
színlelve, esetleg a velük lévő kisgyermekre hivatkozva vizet kérnek. A gyanútlan áldozat
beengedi őket a lakásába, ők pedig a figyelmet elterelve ellopják a könnyen mozdítható
értékeket.

Megelőzés:


Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon biztonsági láncot, kémlelőnyílást!



Lehetőleg ne vásároljon semmit a házaló árusoktól! (bizonytalan eredetű áruk,
hamisított termékek, jótállás, garancia hiánya, a valós értéknél jóval magasabb ár stb.)



Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az idegen jövetele, miért kér
iratot, értéket, pénzt Öntől!



Az értékekeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg lemez- vagy pénzkazettákba!



Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is jobban
fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége!



Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt!



Jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) készítsen
házileltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, leírását, azonosítási számát stb.!



Soha ne valljuk be senkinek, hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk el magunkról
semmit idegeneknek (telefonon sem)!

Szolgáltatók nevével visszaélők
A közüzemi szolgáltatók nevével visszaélő „áldíjbeszedők, álszerelők” a mérőkészülékek
leolvasásának, a házban tapasztalt rendellenességek elhárításának ürügyén jutnak be a
lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el. A
lopással okozott kárt esetenként még azzal is fokozzák, hogy az „ellenőrzésért” pénzt kérnek.
Az ilyen jellegű bűncselekmények áldozatai szinte minden esetben idős, nyugdíjas emberek.

Megelőzés:


A közüzemű szolgáltatók díjbeszedőket nem alkalmaznak, pénzt személyesen nem
hoznak, és nem is kérnek!



Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni!



A szolgáltatók szerelő munkatársai feladatuk végrehajtásakor arcképes igazolványukat
és megbízólevelüket kérés nélkül bemutatják!



Az arcképes igazolványon lévő azonosító alapján az ügyfelek telefonon keresztül
ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét!



A mérőórák cseréjét az ügyfelekkel előzetesen egyeztetve végzik!



A lejárt hitelességű mérőórák cseréje a szolgáltatók ügyfelei számára díjtalan!



A helyszínen megrendelt egyéb szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek elvégzését,
amelyet az ügyfelek bizonylati űrlapon igazolnak, kizárólag utólag, folyószámlán vagy
csekken keresztül lehet kifizetni!

A szolgáltatók fokozottan kérik, hogy a nevükben készpénzt kérő, illetve ajánló, arcképes
igazolvány nélkül érkező tolvajoknak ne higgyen, és indokolt esetben használja a fent említett
ellenőrzési lehetőségeket.
Mi jellemzi az EESZI előgondozást végző kollégákat?
Az előgondozást végzők minden esetben csak telefonos egyeztetés után mennek ki az
előgondozás helyszínére, előre megbeszélt időpontban. Amennyiben a kérelemben
legközelebbi hozzátartozó van megjelölve, elsődlegesen vele beszélik meg az előgondozás
időpontját, és nem az idős emberrel. Lehetőség szerint ragaszkodnak ahhoz, hogy az
előgondozás időpontjában a hozzátartozó is jelen legyen. Az előgondozást végzők a
helyszínre a szükséges dokumentációkkal érkeznek, telefonon előre leegyeztetve, hogy
ellátást igénylő részéről milyen igazolásokra lesz szükség.
Az előgondozást végzők az intézmény igazgatója által adott írásos megbízással végzik
munkájukat, amely dokumentum minden esetben az előgondozást végzőknél van.
Fényképes igazolvány készítése folyamatban van.
Az előgondozást végzők az előgondozás helyszínére intézményi Suzukival érkeznek, a Suzuki
cégjelzéssel nincs ellátva, a gépkocsivezetők viszont az intézmény igazgatója általi
meghatalmazással rendelkeznek a gépkocsi vezetésére.
Rendőrök azonosítása
A rendőröket egyenruhájuk (jelvénnyel), illetve szolgálati igazolványuk és azonosító
számmal ellátott jelvényük igazolja. Amennyiben kétsége merülne fel az intézkedő
személyazonosságával kapcsolatban hívja a 107-es segélyvonalat. A hamis igazolványon a
jelvény alsó részén az azonosító szám helyett általában a POLICE felirat olvasható. Ilyet
minden katonai boltban lehet kapni. A valódi rendőrigazolványon látható a tulajdonos
arcképe, neve és rendfokozata. A hozzá tartozó azonosító jelvény alsó részén a POLICE
felirat helyett egy ÖTJEGYŰ AZONOSÍTÓ SZÁM szerepel. A rendőrt intézkedése során az
egyenruhája és az azonosító jelvénye, polgári ruhában szolgálati igazolványa és azonosító
jelvénye igazolja. Az azonosító jelvényen kívül névkitűzőt, karjelvényt, rendfokozati jelzést
(váll-lapot), továbbá közúton történő ellenőrzés során láthatósági mellényt visel.

Tudnunk kell, hogy a rendőr nem intézkedik zaklató jelleggel, visszaélésszerűen. Ha bármely
okból kétségek merülnének fel bennünk az intézkedés jogszerűségét illetően, jogunk van
megkérdezni, felírni a rendőr nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és jelvényszámát. Jogunk
van panaszt tenni a rendőri intézkedés ellen, ha azt sérelmesnek találtuk.
Az álrendőröket leggyakrabban a készpénz megszerzése motiválja. A legfontosabb, amit tudni
kell, hogy a rendőr nem vehet át készpénzt.

