FELHÍVÁS!
A bűncselekmények ötletének jellege miatt a Szlovák Köztársaság Rendőrségének
Ipolynyéki körzeti osztálya arra figyelmezteti az állampolgárokat, hogy a különböző csalási
eljárásokat folytató személyek mozgását ismét rögzítették és mindezt a Covid19-el
kapcsolatban is. A háztartások látogatása során tájékoztatják a háztartásokat, hogy nagyobb
összeget nyertek különféle játékokban, de az összeg megfizetése előtt áfát kell fizetni.
Emellett fokozott figyelmet kell fordítani az ú.n. különféle házaló árusokra is. Sok esetben a
korábbi, "látogatásuk" után, a háztartásokból különféle dolgok lopásait találták, mint pl
mobiltelefonok, sárga fémtárgyak, fúrók és természetesen készpénz. Ezek az emberek
különféle árukat kínálnak gyanúsan olcsó áron. Az ügyfelek fizetésénél megpróbálják
kideríteni, hol van nála elhelyezve a megtakarított pénz. Az eladás után az egyik eladó
megpróbálja elterelni a lakó figyelmét, a másik pedig ellopja a keresett dolgokat. Ezek mind
ürügyek a polgárok bizalmának megtévesztésére, vagy a lakásba való bejutásra, vagy
legalábbis a lakás feltérképezésére. E büntetőügyek elkövetésének formája nagyon változatos,
ezért a rendőrség ismételten felhívja a lakosok figyelmét a fokozott éberségre és a saját
otthonának lehető legnagyobb védelmére! A lakások és házak betörése továbbra is komoly
probléma. Itt regisztráljuk az elkövetők növekvő szakmaiságát. Betörés egy lakásba vagy
családi házba sokféle formát ölthet. A tolvaj precíz munkájától kezdve a tulajdon kegyetlen
kezeléséig vagy a fizikai bántalmazásig. A megelőzés mint a legjobb védelem szabálya e
bűncselekmény megelőzésére és megelőzésére is vonatkozik. Nemcsak a bűncselekmény
megelőzésének módjairól szóló információ, hanem a modern biztonsági technológia is
segíthet.

A rendőrség ezért az állampolgároknak a következőket ajánlja:
- gondosan zárja be az ajtókat és csukja be az ablakokat. Ne feledkezzen meg a padlásokról, a
kis tetőablakokról és a pinceablakokról sem. A tolvaj az emberi fejnél nagyobb lyukakon
keresztül képes bejutni.
- Biztosítson minőségi biztonsági zárat és más biztonsági eszközökkel együtt, pl. biztonsági
láncok.
- Ha a földszinten lakik, dekorációs rácsokat kell felszerelni.
- Soha ne hagyja a kulcsokat az ún. egyeztetett helyek a lábtörlő alatt, a virágcserép stb.
Ezeket a helyeket az elkövetők ismerik. Lehetséges, hogy régóta távolról figyelik a szokásait.
Ha távollétében valakire rábízza a lakás kulcsait, alaposan fontolja meg, hogy az illető
megbízható-e,
- használjon bevált "kukucskálót", annak használata lehetővé teszi, hogy elgondolkodjon
azon, hogy kinyitja-e az ajtót a csengetőnek. Soha ne nyissa ki az ajtót, és ne engedje be az
ismeretlen embereket a lakásba. Tanítsa meg ezt az elvet gyermekeinek, de nagyszülőknek is,
- ne tartson nagyobb mennyiségű pénzt otthon.
- értéktárgyakat, különösen ékszereket, értékes gyűjteményeket stb. tarthatja hosszú távú
távolléte esetén a lakásban pl. bérelt banki széfben,
- jól rejtse el az iratokat a drága ipari és fogyasztási cikkektől- az okmányon feltüntetett
sorszám lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy az ellopott vagyonát, a lopás elkövetőjét
felkutassa, azonosítsa a tárgyat és visszajuttassa az Ön tulajdonába,
- hosszabb távollét esetén kérje meg rokonait, ismerőseit vagy szomszédait, hogy
rendszeresen vegyék át a postát, és időről időre ellenőrizzék a lakás épségét.
- ne zárja be rolóval a lakás ablakait, ezzel tudtára adhatja az elkövetőnek, hogy nincs otthon,

- a szomszédokkal való jó kapcsolatok az egyik legjobb módja a lakás vagy ház védelmének.
Kérje meg őket, hogy figyeljenek a ház, a lakás környékére, vagy vegyék észre ismeretlen
gyanús személyek mozgását,
- figyeljen a ház bejáratának jó láthatóságára. A tolvaj mindig a bokrokkal vagy fákkal
eltakart megközelítést részesíti előnyben, mert rejtve és biztonságban érzi magát.
Korábban előfordultak olyan kerékpárok, kéziszerszámok és növények lopása,
amelyeket szabadon hagyva raktak le a családi házak udvarán (nyitatlan kapu, hiányzó
kerítés), ahol az elkövetők akaratlanul is kivitték ezeket a tárgyakat az udvarról. Ebben az
összefüggésben ki kell emelni az értékesebb tárgyak (kerékpárok, láncfűrészek, fúrók, kaszák)
megfelelő tárolását a családi udvarban közvetlenül bezárható helyiségekben. Ha ezeket a
tárgyakat gazdasági épületekben vagy különféle szárazhelyeken tárolják, akkor azok az
elkövetőket is vonzhatják, akik eredetileg nem akartak lopást elkövetni.
Gyanús személyek észlelése esetén kérik a lakosokat, hogy adják meg a gépjármű
rendszámát a személyek leírását, a kapcsolattartás idejét, valamint a mozgási irányt, a
mozgás útvonalát, ill. az ügy természetétől függően jelentsék ezt a helyi kerületi osztálynak
vagy a 158 – as telefonszámon.
Tisztelt állampolgárok, ne legyenek közömbösek az Önök területén zajló események
iránt. Ne támogassák a rongálást, a rasszizmust és más illegális tevékenységeket a
hallgatással. Ne könnyítse meg a törvényeket és a közrendet nem tisztelő bűnözők és nem
kívánt személyek életét. Nem tudja, hogy Ön vagy vagyona mikor válik áldozatául a
bűnözőknek.

