Bűnmegelőzés és
áldozatsegítés Budapesten
(Józsefvárosi modellprogrammal)

Projektleírás

Tisztelt Olvasó!
Amikor Ön ezeket a sorokat olvassa, közelebb kerül ahhoz a számunkra megnyugtató lehetőséghez, hogy az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges, a hétköznapokban is jól használható készséget
megszerezze. Jelen kiadványunkkal ehhez nyújtunk támogatást, és
információs segítséget ahhoz, mit kell tennie, ha bűncselekmény
áldozatává válik. Forgassa kiadványunkat haszonnal, ossza meg szeretteivel is, amennyiben Ön hasznosnak találta!
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk programunkat és magát a
pályázati környezetet, melyben e kiadvány is létrejöhetett:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között született konzorciumi szerződés alapján a TÁMOP
5.6.1 C-11/1-hez benyújtott pályázatot 2012 decemberében az ESZA
Nonprofit Kft. méltónak találta a támogatásra.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
áldozatsegítési célokra: 118.719.475 forint.
A nyertes pályázati programunk megnevezése: „Bűnmegelőzés és
áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal”, amely
nevében foglalja célkitűzésünket, a budapesti lakosok számára kínál
információs támogatást ahhoz, hogy tisztában legyenek vele, milyen
hatékonyan előzhetik meg az áldozattá válást, és mennyi segítség áll
rendelkezésükre a bajban.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 2013. március 1-ével megkezdte a közös munkát, melynek
célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzése, illetve a bűncselekmények áldozatává vált emberek sérelmeinek kezelését célzó
ellátó rendszerek fejlesztése, munkájuk hatékonyságának növelése.
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Fontos a területen dolgozó állami és civil szervezetek együttműködésének kiépítése, és az ez által nyújtott szolgáltatások széleskörűvé tétele.
A modell program megvalósításnak helyszíne a főváros VIII. kerülete, de mindaz a tudás, és tapasztalat, mely a pályázat megvalósítása
során felhalmozódik, lehetőséget nyújt budapesti és más nagyvárosi
programok létrehozására.
Első lépés volt Budapest VIII. kerületében az Budapest Főváros
Kormányhivatala Áldozatsegítő Osztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság és azon belül is a Bűnmegelőzési Osztály, valamint a VIII.
kerületi Rendőrkapitányság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata, valamint non-profit szervezetek között elengedhetetlen helyi együttműködési rendszer kiépítése, ami lehetővé
teszi a folyamatos tapasztalatcserét. Mindez hozzájárul az áldozatok
segítése és az ismételt áldozattá válás megelőzése területén egymás
munkájának, módszereinek megismeréséhez.
A program számos lehetőséget kínál az állampolgárok számára, hogy
önerőből képessé váljanak az áldozattá válás megelőzésére, a bekövetkezett anyagi károk enyhítésére és a lelki traumák feldolgozására.
Lehetőség nyílik előadásokon, tájékoztatókon valamint olyan interaktív programokon való részvételre, melyen eljátszva megtanulható
a jellemzően nagyvárosi bűnesetek elkerülése.
Részük lehet életvezetési tanácsadásban, de akár önvédelmi
képzésben is. Tájékoztatást kaphatnak arról, hogyan lehet meditációs technikákkal megoldani azokat a problémákat, melyek a
büntetőeljárás során a sértett számára is megnyugtató eredményt
hozhatnak, illetve hogyan kezeljék azon hétköznapi konfliktusaikat,
amelyek, ha elmérgesednek, súlyos következményekkel járhatnak.
A folyamatos tájékoztatás mellett, konkrét anyagi segítségre is számíthatnak a tulajdon elleni bűncselekmények elszenvedői. Támoga3

tási forma például személyiratok eltulajdonítása esetén a pótlásukra
alkalmazható illetékmentesség biztosítása vagy pénzösszeg ellopása
esetén akár készpénz, élelmiszercsomag vagy egyéb természetbeni
juttatás.
A helyi közösséggel foglalkozó szakemberek – önkormányzati dolgozók, áldozatvédelmi referensek, szociális munkások, rendőrök –
számára képzések, tréningek, konferenciák,
e-learning tananyagok biztosítják a biztos szakmai hátteret munkájuk szakszerű, hatékony ellátásához, az együttműködésben rejlő
lehetőségek kiaknázásához.
A kiadvány, amit most Ön a kezében tart, része ennek a programnak,
mely a pályázat keretén belül segítséget nyújt abban, hogy Ön ne legyen áldozat.
Információkat kaphat arról, hogy biztonságban tudhassa lakását,
gépjárművét, értékeit, önmagát és szeretteit.
Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.
Megelőzési és áldozatsegítési szakemberek, pszichológusok, jogászok közigazgatási szakemberek felkészülten várják kérdéseiket a
három együttműködő partner ügyfélfogadásain, illetve telefonszámain:

Budapest Főváros Kormányhivatala,
Igazságügyi Szolgálat,
Áldozatsegítő Osztály,
Áldozatsegítő Vonal:
06-80-225-225 éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálat
Telefon: 06-1-209-93-37, 06-1-209-93-38
Fax: 06-1-209-93-39
e-mail: isz.aso@bfkh.hu
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Családtámogatási Iroda
Telefon: 06-1-314-14-16
e-mail: szocialis@jozsefvaros.hu
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Telefon: 06-1-263-72-67
Fax: 06-1-263-72-82
e-mail: bunmeg.brfk@budapest.police.hu
Ingyenes rendőrségi segélyhívó: 107, 112
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Trükkös tolvajok – a bizalom vámszedőiw

„Engem kedvességgel mindig is le lehetett venni a lábamról. Az én
szememben a bűnözők még mindig goromba fráterek, olyanok, akiket
azonnal fel lehet ismerni. A sok aggodalom, hogy leszek-e még betegebb, elég lesz-e a pénzem, és hasonlók - kiszolgáltatottá tesznek. Az a
kedves, jól öltözött, intelligensnek látszó fiatalember úgy nézett ki, és
úgy is beszélt, mint a bankban szoktak. Biztos voltam benne, hogy egy
nagy bankból jött. A kifejezetten nyugdíjasoknak szóló ajánlat, amelyről beszélt, egy olyan kedvező megtakarítási számla volt, hogy Te is
elgondolkoztál volna rajta.
A nyugdíjszelvény kellett csak neki. Arra kért, hogy azt keressem elő,
és ő annak alapján elkészíti nekem a kalkulációt, és visszajön másnap.
Persze én óvatos vagyok, a szobába nem hívtam be, de én magam bementem.
Az orra előtt becsukni az ajtót egyszerűen udvariatlan lett volna. Persze a lányom százszor mondta már, hogy ne tartsam az előszobában
a táskám, de hol az ördögbe tartsam, ha ott van kéznél! Azzal pedig a
fiam nyaggat mindig, hogy ne vegyem fel az egész nyugdíjat a hónap
elején, minek tartom magamnál. Nehezen érti meg, hogy azt szoktam
meg, hogy a kosztpénz otthon van. Persze igaza van, most sem lenne
akkora a veszteségem, ha rá hallgatok. Tanulok a káromból, de úgy
meg vagyok döbbenve, hogy ez velem is megtörtént.”
A fővárosban alig múlik el hét, hogy ne történne hasonló eset.
A simulékony modorú idegenek gyakran személyes információkkal igyekeznek manipulálni az áldozatokat. Pénzzel kecsegtetnek,
vagy meghatóan viselkednek. Visszaélnek nagy közműszolgáltatók, segélyszervezetek, hatóságok nevével, és így jutnak be illetéktelenül otthonaikba, így férkőznek áldozataik bizalmába.

Azonban a történetek sántítanak, mert:
A bankok nem mennek házhoz azért, mert ajándék pénzt szeretnének adni
A szolgáltatók jelzik előre, ha kiszállnak egy helyszínre, és nem
visznek házhoz készpénzt
A rokonok, ha megsérülnek, nem idegeneket, még csak nem is barátokat kérnek meg, hogy menjenek el pénzért
A rokonok nem idegenekkel üzennek, hanem személyesen vagy telefonon beszélik meg a problémákat
Ha nagy baj történt, akkor vagy ismerős vagy a hatóságok keresik
fel a hozzátartozót, pénzt biztosan nem kérnek
Az önkormányzatok nem mérik fel azt, hogy kinek vigyenek majd
házhoz pénzt, és nem hoznak házhoz szociális segélyt, dolgozóik
rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, konkrét ügyekkel foglalkoznak és leellenőrizhetőek,
Aki rosszul van, jellemzően nem magánházakhoz csenget be
A házhoz jövő „jó” üzletek csak az árusnak kedveznek.
Kérjük Önt:
Vigyázzon magára és értékeire! Ennek érdekében figyeljen arra,
hogy csak olyan személyt engedjen be a lakásába, akit ismer és
megbízhatónak tart!
Ha mégis idegent enged be a lakásába, sose hagyja őt magára! Ha
szükséges, beszélje meg szomszédjával, hogy ilyenkor segítenek egymásnak, átmennek egymáshoz! Sose vegye elő megtakarított pénzét
mások előtt. A bizalmatlanság nem szégyen.
Idegeneknek, alkalmi ismerősöknek ne meséljen magánügyeiről,
pénzügyeiről.

SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL
A HASONLÓ HELYZETEKET
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FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY!
Az önkormányzatok és szolgáltatók alkalmazottai rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. Ha gyanúsnak találja a
személyt, hívja a rendőrséget, vagy ellenőrizze le az idegen
kilétét a szolgáltatónál. De csakis ellenőrzött telefonszámon! Ha zavarba jön, kérje meg szomszédját, hogy telefonáljon ő. Megéri az időt és az energiát, hogy készítsen vagy
beszerezzen egy listát a lakhelyén illetékes szolgáltatók
telefonszámaival.
A rendőrt egyenruhája, azonosító száma, sorszámos jelvénye, civil ruhás rendőr esetén sorszámos jelvénnyel
ellátott szolgálati igazolványa igazolja. A 107-es telefonszámon rákérdezhet az állítlagos rendőr jelenlétének jogosultságára.
HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez
nagyon nehéz éles helyzetekben. Érdemes szabad percekben akár
gyakorolni is az ilyen jellegű memorizálást. Anyagi és egyéb (nem
pénzbeli) támogatásért forduljon bizalommal a fővárosi áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5. oldalán találja meg)

Az óvatosság, figyelem és határozottság ilyen esetekben
megelőzi a későbbi nehéz pillanatokat és a kifosztottság érzését és tényét.
VIGYÁZZON MAGÁRA, HOGY VIGYÁZHASSUNK ÖNRE!
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Kerékpárlopás

„Csak magamra lehetek dühös, a lustaságomra! Tudod, hogy eléggé
féltem a biciklit, nem spóroltam azon sem, hogy milyen lakatot veszek
hozzá, és azon is jókat nevettünk, hogy a lánc majdnem nehezebb, mint
maga a járgány. Kriszti környéke nem zűrős, és mindig úgy zártam le,
hogy az ablakból kinézve rá is láttam, és ott van a kávézó bejárata is,
rengetegszer hagytam már ott, soha nem is volt baj. Amióta feltúrták
az utat, elég nehéz a kaput megközelíteni, én meg inkább nem toltam át
a bringát a pallókon, lusta is voltam, meg a kerekét is féltettem, mekkora marha vagyok! Emlékszel, Péterét is egy építkezés mellől vitték el, de
hogy ez csak most jut eszembe, és nem hamarabb! Szóltam mindenkinek, szétküldtem a fotót, hátha valahol valaki látja, sok jóval a rendőrség se bíztatott, nem kezdődik jól a nyaram…”
A fővárosban az utóbbi évtizedben rengetegen tértek át a kerékpáros közlekedésre, az utcákon sok a jól vagy kevésbé jól védett bicikli, vonzza a tolvajokat. Részben és egészben is jól értékesíthető az
orgazdák számára, ezért valószínűleg mindig lesz rá kereslet.
SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL
A HASONLÓ HELYZETEKET
Az anyagi lehetőségek határt szabhatnak a védelmi eszközök
használatánál, de érdemes átgondolni, ha nagy összeget áldoztunk
kerékpárunk megvásárlására is, ehhez mérten kell arányos védelemről is gondoskodni.
Ellophatatlan kerékpár nem létezik, de a szaküzletekben megtalálhatjuk a leghatékonyabb zárrendszereket. A legolcsóbb lakat végül
a legdrágább lehet, ha nem védi meg biciklinket. Sok múlik azon,
mi magunk mennyire vagyunk körültekintőek.
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Gépjármű feltörés / gépkocsilopás

Nem hagyhatja biciklijét bárhol, akkor sem, ha jó zárszerkezettel rendelkezik. Kerülje a:
Sötét utcaszakaszokat
Bozótos, bokros területeket
Elhagyatott helyeket
Nagy tömegben, kavalkádban sem szerencsés lekötni a kerékpárt
És az sem mellékes, hogyan köti le azt:
Vegye figyelembe, mennyire fix az az utcai tárgy, amihez kiköti biciklijét
Vegye figyelembe, hogy a kerékpár könnyen szétszerelhető, ha ros�szul köti le, előfordulhat, hogy csak egy alkatrész marad ott belőle
Akkor is zárja le biciklijét, ha csak egyetlen pillanatra távolodik el tőle
Akkor is használjon lakatot, ha a kertben, lépcsőházban, kerti melléképületben tárolja biciklijét

1. !!

Amit még megtehet kerékpárja védelmében:
Csatlakozzon városrésze kerékpáros-klubjához, regisztrációs
rendszerekhez
Legyen jó fotója biciklijéről
Jegyezze fel a vázszámot, és ha van rá lehetőség, regisztráljon is a
gyártónál
Ha a kerékpárja sporteszköz, drága, márkás jármű, át kell gondolnia, hogy minden esetben ezt érdemes-e használnia, vagy a hétköznapi városi közlekedésre egy egyszerűbb kivitelt
HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra
koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles
helyzetekben. Érdemes szabad percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű
memorizálást. Anyagi és egyéb (nem pénzben) támogatásért forduljon bizalommal a Fővárosi Áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5.
oldalán találja meg)

Az óvatosság, figyelem és határozottság ilyen esetekben megelőzi a
későbbi nehéz pillanatokat és a kifosztottság érzését és tényét.
12

Nagyon siettem. Csak pár percre ugrottam be a sógoromhoz. Addig
nem lesz semmi baj, gondoltam, ilyen rövid időre nem volt kedvem
magammal vinni a laptopot és elrakni a GPS-t. Bezártam a központi zárat a távirányítóval. Valóban gyorsan végeztem. Persze, a
sógoromékhoz nem lehet két percre beugrani, csak még egy szóra jöjjek
vissza, csak még megmutatnak valamit… Mindenesetre igyekeztem,
tényleg! Visszaindultam a kocsihoz, hirtelen rossz érzésem támadt,
futottam lefelé a lépcsőn. Nyitva volt az autó!
A táskám a laptoppal és a GPS eltűnt!
Ha alkalmat ad a tolvajnak, meg is történhet a baj. Betört szélvédő, felfeszített ajtó és megrongált autó lehet az eredmény. Mindez
a kár ráadásul eltörpülhet azon értékek mellett, amit egy ellopott
telefon, laptop, táblagép, GPS készülék képvisel. Megelőzhető, hogy
áldozattá váljon. Hallgasson ránk!
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Besurranás

SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL A
HASONLÓ HELYZETEKET

1. !!
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Bárhová megy, munkába, nyaralni, bevásárolni, ügyeljen autójára, lehetőleg forgalmas, jól kivilágított közterületen parkoljon!
Sose hagyja kocsijában a GPS-készülékét és egyéb értékeit, még a kesztyűtartóban sem!
Ne hagyjon semmilyen értéket az autója utasterében, lehetőség szerint a
csomagtérben sem!
Figyeljen, mert miközben csomagjait az autó csomagterébe rakja, ülésre
dobott táskáját illetéktelenek kiemelhetik!
Ha nyitott autója mellett valaki beszélgetésbe elegyedik Önnel, legyen
körültekintő, mert a tolvajok ritkán dolgoznak egyedül!
Mindig győződjön meg arról, hogy autója valóban zárva van! A mai technikai eszközök már lehetővé teszik, hogy távolról hatástalanítsák a központi zár záródását.
Az autó részben és egészben is jól értékesíthető az orgazdák számára,
ezért valószínűleg mindig lesz rá kereslet.
Lophatatlan autó nem létezik, de ha a tolvaj kedvét sikerül elvenni azzal,
hogy a védelmi rendszert láthatóvá tesszük – akár egy matricával – már
sokat tettünk a megelőzésért.
A mechanikai eszközöket- kormányzár, váltózár – jól kiegészítik az elektronikai rendszerek. A legtöbb fejtörést az elektronikus indításgátlóval
felszerelt autók okozzák a tolvajoknak.
Ha talál egy megbízható szervizt, akkor legyen „hűséges”, itt biztonságban átnyújthatja gépkocsija kulcsait.
Ne felejtsük el, csak az üzembe helyezett (bekapcsolt) biztonsági berendezések hatásosak!

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles helyzetekben.
Érdemes szabad percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű memorizálást.
Anyagi és egyéb (nem pénzben) támogatásért forduljon bizalommal a Fővárosi Áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5. oldalán találja meg)

„Te is tudod, milyen fontos volt családunknak az az óra. Micsoda évtizedeket élt már meg! Valahogy mindig elég kreatívak voltak a felmenőim, hogyan rejtsék el, őrizzék meg. Ha nem szereltetném mindig a
legmodernebb zárakat, ha nem lenne riasztóm, azt mondanám, felelőtlen vagyok. De én úgy vigyázok mindenre! Akkor már egy hete tartott a
kánikula, Istvánék voltak nálunk vacsorára. Mindannyian a konyhában voltunk, már készültünk a terítéshez. A férfiak is kijöttek hozzánk.
Én arra sem emlékeztem, hogy nyitva volt a terasz ajtó, pedig én nyitottam ki. Jaj, ha az időt visszapörgethetném! Le se tudom neked írni,
milyen dühös vagyok magamra és már alig van remény, hogy meglesz
egy antikosnál. Szegény Mama, még el se mondtam neki.”
Nyitott ajtók, nyitott ablakok – mind részei életünknek. Joggal elvárható, hogy ezt mások is tiszteletben tartsák, és hagyják meg nekünk
otthonunk intimitását. Sajnos azonban nem mindenki gondolkodik
így. Könnyen válhatunk könnyelműségünk áldozatává.
SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL A
HASONLÓ HELYZETEKET
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Nézzük át, mi ajellemző erre az elkövetési módra!
Fényes nappal jönnek, nem zavarja őket, ha otthon vannak a lakók.
A besurranó tolvajok nem csak a jótékony sötétben dolgoznak, fényes
nappal is, gátlások nélkül bemennek bárhová, ahol erre alkalom kínálkozik. A résnyire nyitott ablak, a nyitva felejtett ajtó számukra
csábító jelenség. Nem zavarja őket, ha Ön és családja otthon tartózkodik.
Utazó bűnözők.
A besurranó tolvajok nagyon gyakran utazó bűnözők, akik egy-egy
helyen megállnak, és szemrevételeznek egy utcát, városrészt.
Keresik a kínálkozó alkalmat.
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A tolvajok sokszor nem szemelik ki előre a helyszínt, hanem
akkor követik el a bűncselekményt, amikor arra kedvező alkalom kínálkozik.
Az ablakban vagy a bejárati ajtó közelében hagyott kulcsokra is előszeretettel lecsapnak. Könnyedén el tudják érni például a levélbedobó
nyíláson, vagy a régi típusú ajtók nyitva hagyott kis ablakán keresztül,
de akár rácson keresztül is.
Védi Önt és értékeit a lehúzott redőny, biztonsági rács, vagy betörésvédelmi fólia.
A bejárati ajtót mindig zárja kulcsra! Még akkor is, ha csak a kertbe
megy ki, vagy a szomszédhoz szalad át.
A kulcsokat, pénztárcákat, készpénzt, bankkártyát, táskákat, ékszereket és egyéb értékeket (mobiltelefon, GPS, laptop…) a lakáson belül
biztonságos helyen tárolja! Ne tegye jól látható, könnyen elérhető helyre, ablak, bejárati ajtó vagy erkélyajtó közelébe!
A mozgás- vagy ajtónyitás-érzékelő riasztóberendezések jó szolgálatot
tehetnek a nagyobb házakban. Ezeket a berendezéseket szakemberrel,
helyiségenként is beszereltetheti és éjszaka, különböző zónákban bekapcsolva is működtetheti. (pl. ahová már Önök nem mennek: garázs,
emelet, földszint). Ha próbálkozik a tolvaj, a riasztó működése elijesztheti, Önök pedig felébredhetnek.
Ha nyitásérzékelőt szereltet a bejárati ajtóra, napközben is észlelheti
a nem várt látogatót.

1. !!

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles helyzetekben. Érdemes szabad percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű memorizálást.
Anyagi és egyéb (nem pénzben) támogatásért forduljon bizalommal a Fővárosi
Áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5. oldalán találja meg)

Az óvatosság, a figyelem és a határozottság besurranási esetekben
megelőzheti a későbbi nehéz pillanatokat valamint a kifosztottság
érzését és tényét.
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Zsebtolvajlás

„Gyakorta bambulok utazás közben. Olyankor kizárom a külvilágot.
Befelé nézek, nem veszek tudomást a tömegről, és akkor nem is zavar.
Azon az estén meglehetősen fáradt voltam, és talán kissé szórakozottabb is az átlagosnál. A sokzsebes hátizsákom volt velem. Csak az
egyik vállamra volt akasztva, és éppen azért húztam magam mellé,
hogy ne a hátamon legyen. Mert ugye jobb az óvatosság… Arra emlékszem csak, hogy valaki meglökött, morgott valami elnézésféleséget. Még utána is néztem az illetőnek, de nem tűnt gyanúsnak. Attól,
hogy utálom, hogy lökdösődnek, még nem gyanakodhatok mindenkire. Máig nem tudom, hogy az fickó vette-e ki a tárcám, aki meglökött,
vagy akkor vette ki egy másik, amikor éppen a lökdösődőt figyeltem.
Valóságos bűvészek voltak! Cirkuszban is felléphetnének. Én eddig
azt hittem, ilyen csak az öregekkel történhet meg, nem létezik, hogy
nem érzem meg, ha valaki a táskámban matat…”
A bosszúság, a csalódottság és a kétségbeesés érzése önti el azokat
az áldozatokat, akik már átéltek hasonló helyzetet. Nagy tömegben,
piacon vagy közlekedési eszközökön bárki zseblopás áldozatává
válhat. Az ellopott tárcában lehet jelentős összeg, a nyugdíj, egy
vágyott tárgyra félretett pénz vagy pótolhatatlan személyes emlék.
Tegyen Ön is annak érdekében, hogy ne legyen áldozat!
SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL
A HASONLÓ HELYZETEKET
A tömeg a zsebtolvajok vadászterülete. Ne tegyen értéket ruházat
vagy táska külső részébe, zsebébe, táska tetejére!
Legyen óvatos a piacokon, utcán vásárolt árukkal és a visszajáró
pénzzel, mert a bankjegyek nem mindig valódiak!
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Rablás

Fizetéskor vagy ajándéka becsomagoltatása alatt ne tegye a táskáját, pénztárcáját a pultra, mert a forgatagban könnyű ott felejteni!
Ne tartson nagyobb összegű készpénzt otthonában vagy magánál,
igyekezzen lehetőség szerint ilyenkor is bankkártyával vásárolni,
de a PIN kódot ne tartsa a kártya mellett!
Ha bevásárlás közben készpénz felvételére van szüksége, forgalmas, jól kivilágított helyen lévő pénzkiadó automatát válasszon!
Nézzen körül, hogy nem figyelik-e Önt!
Ha nagy összegű pénzt készül felvenni, mindig tervezze meg, mit
fog tenni. Lehetőség szerint ne menjen egyedül, a pénzt a bankban
tegye el! Ne mondja el idegeneknek vagy alkalmi ismerősöknek,
hogy mire készül!

1. !!

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra
koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles
helyzetekben. Érdemes szabad percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű
memorizálást. Anyagi és egyéb (nem pénzben) támogatásért forduljon bizalommal a Fővárosi Áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5.
oldalán találja meg)

VIGYÁZZON MAGÁRA, HOGY VIGYÁZHASSUNK ÖNRE!

„Olyan gyorsan történt minden! Komolyan, még engem is megviselt,
pedig nem az én láncomat tépték le. Azt hittem, az ellenőrt fürkészi
az a két srác, mert azóta járt a fejük jobbra-balra, amióta a HÉV-re
felszálltak. Feltűnőek voltak. Végig őket figyeltem, de azt nem gondoltam, hogy rablásra készülnek. A megállóban állt a szerelvény, amikor mindketten felpattantak a helyükről. Az egyik az ajtóhoz lépett,
a másik hirtelen az ötvenes olvasó nőhöz ugrott, és letépte az aranyláncot a nyakából. Mozdulni se tudtam, de a nő azonnal felpattant és
megragadta a fiú karját. A fiú azonban erősebb volt, kirántotta magát a kezéből, és fellökte. A nő feje hatalmasat koppant a kapaszkodórúdon. A két srác leugrott a HÉV-ről, és a szerelvény elindult. Hos�szú másodpercek teltek el, mire a bénultságból felocsúdva, én és egy
idősebb férfi a nőhöz mentünk. A nő meg se mozdult, már azt hittem,
meghalt, de szerencsére csak elájult. Borzalmas volt…”
Az apró értékes tárgyak – ékszerek, órák, telefonok, tárcák – vonzóak a bűnözők számára, hiszen megszerzésük és értékesítésük
egyszerű. Ezeket az értéktárgyakat, ha csak a piacra vagy vásárolni
megyünk, és nincs velünk senki, biztonságosabb otthon, zárható helyen tartani. Mindannyian azért hordjuk ezeket a tárgyakat,
mert emlékek, mert szépek, de gondoljuk át, megéri-e a hétköznapi
tevékenységek során is magunkkal vinni őket. Fontos-e az utcán
sétálva telefonálni, vagy inkább odafigyelünk arra, hogy értékeink
védve legyenek?
SEGÍTÜNK, HOGY KIS FIGYELEMMEL HOGYAN KERÜLHETI EL
A HASONLÓ HELYZETEKET
Kerülje az elhagyatott, néptelen helyeket, néhány perc előnyért ne
válasszon rövidebb, ám kevésbé biztonságos útvonalat!
Pénzfelvétel során legyen körültekintő, lehetőleg forgalmas helyen
lévő pénzkiadó automatát használjon.
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Nagyobb összeg felvételét tervezze meg, közlekedjen kísérővel. Az
ezzel kapcsolatos terveibe csak azokat avassa be, akikben feltétel
nélkül megbízik!
Csak a szükséges értékeket hordja magánál, mind készpénz, mind
ékszerek, mind műszaki berendezések tekintetében!
Nincs fontosabb, mint az Ön testi épsége! Ha túlerővel, meglepetésszerű támadással áll szemben, inkább tegyen eleget a rabló követelésének, miközben lehetőség szerint próbálja megjegyezni a
támadó személyleírását, menekülésének irányát, esetleg hogy milyen járművet használt! Ez éles helyzetben persze nem könnyű, de
érdemes lelkileg felkészülni a váratlan helyzetekre.
Ne késlekedjen a rendőrség értesítésével! A 112-es központi segélyhívó számon tegyen bejelentést, mondjon el mindent, amire a
támadással és a támadóval kapcsolatban emlékszik.
A rablók gyakorta már az utcán kiválasztják áldozatukat, ezért nem
elég, ha csupán a lépcsőház kapujában néz körül. Legyen körülte1. hátha
! valaki már hosszabb ideje a nyomába szegődött!
kintő,
Hasznos, ha feljegyzi mobiltelefonja IMEI számát, mely egy egyedi
azonosító, sokat segíthet a rendőri eljárás folyamán. Ha nem ismeri, üsse be készülékébe a következőket: *#06# . Így készüléke kijelzőjén megjelenik az azonosításhoz szükséges számsor.

1. !!

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

hívja azonnal a rendőrséget! Ha észrevette az elkövetőket, próbáljon arra
koncentrálni, hogy megjegyezze személyleírásukat. Ez nagyon nehéz éles
helyzetekben. Érdemes szabad percekben akár gyakorolni is az ilyen jellegű
memorizálást. Anyagi és egyéb (nem pénzben) támogatásért forduljon bizalommal a Fővárosi Áldozatsegítő szolgálathoz. (Elérhetőségét a kiadvány 5.
oldalán találja meg)

Az óvatosság, figyelem és határozottság ilyen esetekben megelőzi a
későbbi nehéz pillanatokat és a kifosztottság érzését és tényét.
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VIGYÁZZON MAGÁRA,
HOGY VIGYÁZHASSUNK ÖNRE!

Impresszum
Kiadja:
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Telefon: 06-1-263-72-67
Fax: 06-1-263-72-82
e-mail: bunmeg.brfk@budapest.police.hu
kiadványterv és grafika: Miga Film Kft.
fotó: Klacsán Gábor
23

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Telefon: 06-1-263-72-67
Fax: 06-1-263-72-82
e-mail: bunmeg.brfk@budapest.police.hu
Ingyenes rendőrségi segélyhívó: 107, 112

