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Még mindig van új „TRÜKK” a nap alatt!
VIGYÁZZON VELÜK!
Az utóbbi hetekben megyénk több településén jelentek meg csalók, akik már közismert
trükkös módszerrel károsítottak meg hiszékeny
embereket. Legutóbb Putnokon előadott legenda
szerint a gázszolgáltató megbízására hivatkozva a
lakásokba
bekötött
flexibilis
gázcsöveket
ellenőrizték. A vizsgálatok eredménye minden
esetben az volt, hogy a beépített típus már nem felel
meg
az uniós szabványoknak, ezért cseréjük
szükséges.
A munkavégzéshez előleget kértek épületenként 5-8
ezer forintot, melyről nyugtát állítottak ki. Sőt a két
elkövetőnek fényképes „céges igazolvány” lógott a
nyakában, mellyel még hihetőbbnek tűnt állításuk, és
ily módon többen fizettek nekik.
( forrás: internet)
Miskolcon a szélhámosok azzal csöngettek be főként idős lakókhoz-, hogy a helyi családsegítő
intézmény
nevében
eljárva
pénzadományt
gyűjtenek beteg gyermekek javára. A hazug
beszéddel hatottak a jóhiszemű állampolgárokra,
akik különböző összegű készpénzt adtak át az őket
félrevezetőknek.
Mindkét esetben megindult a rendőrségi eljárás, az elkövetők elfogása és felelősségre
vonása érdekében.
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Vannak trükkös elkövetők, akik hivatalos személynek mondják magukat, így áram, vagy
gázszolgáltató cég munkatársaként, valamilyen indokra hivatkozva kérnek pénzt. Minden
esetben kérje munkáltatói fényképes igazolványukat, és telefonon érdeklődjön az adott
szolgáltató diszpécser szolgálatánál valóban a cég emberei járnak-e Önnel. A közmű
szolgáltató cégek ügyintézésük során készpénz befizetést, vagy visszatérítést nem
alkalmaznak, csak számlára utalást, ezért az ilyen kéréssel előálló „alkalmazott”
valószínűleg törvénysértést követ el.
Adománygyűjtésre hivatkozó személy esetén ne adjon át készpénzt, kizárólag
számlaszámra fizesse be a szándékozott összeget. Lehetőség szerint idegen jelenlétében ne
vegye elő megtakarított pénzét, más értékeit, mert kifigyelhetik azt, hogy hol tartja és
elvihetik.
Házaló árus esetén is kellő óvatossággal járjon el, mivel ezen személyek általában silány
minőségű árut próbálnak meg eladni viszonylag kedvező áron, azonban előfordulhat, hogy
a lakásban lévő értékeket a tulajdonos figyelmét elterelve eltulajdonítják. Az sem
érdektelen körülmény, hogy a megvásárolt dolog tekintetében reklamációra nincs
lehetősége.
Idegen személyt ne engedjen be otthonába, bármilyen kéréssel, és indokkal kopogtat be!
Sok esetben egyszerű kéréssel fordulnak a kiszemelt idős emberhez, például rosszullétre
hivatkoznak és vizet kérnek, vagy gyermekét szeretné tisztába tenni. Ezek az elkövetők
tartoznak az úgynevezett „segítségre szoruló” trükkös módszert alkalmazók közé
tartoznak.
Idegen személy jelenléte esetén, hívjon át magához egy szomszédot, vagy ismerőst, aki
kontrollálja jelenlétével a történteket, és segítségére lehet. Az ismerőse egy plusz szemtanú
egyben, és biztonságérzetet is ad. A bejárati ajtó belső oldalára szereltessen fel biztonsági
láncot, mely csak résnyire engedi nyitva tartani az ajtót, így bárkivel biztonságosan
beszélgethet.

Tartson folyamatos kapcsolatot a közelében élőkkel, valamint a postai kézbesítővel, polgárőrökkel,
szociális gondozókkal, orvossal és másokkal, akikkel időközönként találkozik, és mondja el, ha valami
gyanúsat észlelt.
Amennyiben sérelmére jogsértő cselekményt követtek el, késedelem nélkül értesítse a rendőrséget a
112-es ingyen hívható segélyhívó számon.
NE HAGYJA MAGÁT BECSAPNI, MEGTÉVESZTENI, MEGLOPNI!
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