Szentendre, 2016. 28. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai
szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig
Hívatlanul érkezett
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya magánlaksértés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást M. Anita 21 éves pomázi lakos ellen.
A 21 éves pomázi nő 2016. május 14-én az éjszakai órákban egy pomázi családi ház zárt udvarára
bemászott, majd a bejárati ajtón kopogtatott. Az ott lakó férfi kérdésére, hogy mit keres a házában
összefüggéstelenül válaszolt, majd a kerítésen átmászva elment az ingatlan udvaráról.
Az eljárás során M. Anitát a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki, a nyomozást vele szemben a napokban
befejezték és vádemelési javaslattal éltek a Szentendrei Járási Ügyészségen.

A csalások megelőzhetőek!
Bűnmegelőzési tanácsok
A Szentendrei Rendőrkapitányság több olyan nyomozást folytat az illetékességi területén, amelyekben
telefonos beszélgetések alkalmával próbáltak meg a csalók pénzhez jutni.
Az elkövetők jellemzően valamelyik mobiltelefon-társaság nevében telefonálnak, és azt állítják, hogy
nyereményjátékon kisorsolták a hívott számot. A csaló azt mondja, hogy az ígért pénznyereményhez úgy
juthat hozzá az állítólagos nyertes, ha bankkártyáját egy bankautomatába helyezi, majd azon beüti a
telefonbeszélgetéskor megkapott kódot. A kód valójában egy telefonszám, a sértett pedig többnyire csak
későn jön rá, hogy egy ismeretlen mobilját töltötte fel saját folyószámlájáról.
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A Szentendrei Rendőrkapitányság alábbi tanácsai abban segítenek, hogy Ön ne váljon ilyen bűncselekmény
áldozatává.







Ha nem vett részt nyereményjátékon, nem is nyerhet. Ne teljesítse a telefonáló kérését!
Amennyiben részt vett játékon, tájékozódjon a szervező honlapján, vagy központi
telefonszámán!
Bankkártyája adatait fokozott óvatossággal kezelje; ne adja ki se telefonon, se közösségi
oldalon!
Ne dőljön be az úgynevezett „unokázós” csalóknak, akik az Ön bajba jutott rokonára
hivatkozva kérnek pénzt! Közvetlenül hívja fel az említett hozzátartozót! Figyelmeztesse erre
idős rokonait, ismerőseit is!
Ha Önnél is próbálkoznak a csalók, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es központi
segélyhívón!

Bűnmegelőzési felhívás
A nagy áruházakban, hipermarketekben legtöbben bevásárlókocsival vásárolnak. Nézelődés, vásárlás
közben sokan helyezik el táskájukat, értékeiket a kocsiban. A sértettek figyelmetlenségét kihasználva a
tolvajok olyan észrevétlenül tulajdonítják el a felügyelet nélkül maradt értékeket, hogy csak a pénztárnál
veszi észre a sértett, hogy bűncselekmény történt.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy értékeiket vásárlás alatt se veszítsék szem elől, a
bevásárlókocsiban, kosárban elhelyezett táskát ne hagyják őrizetlenül a sorok között.
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