2021. július 6.
RIASZTÁS!
Nyáron sem pihennek az „unokázós” csalók!
Ismeretlenek unokaként vagy más rokonként mutatkoznak be telefonon és közlik a felhívott
időskorú személlyel, hogy sürgősen pénzre van szükségük, amit egy általuk megadott
számlaszámra kérnek utalni.

SOHA, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
NE UTALJON PÉNZT ISMERETLEN SZEMÉLYEK KÉRÉSE ALAPJÁN!
Mindig járjon utána, hogy rokona valóban bajban van-e!

police.hu

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/drogmentesen-baranyaban
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/iskola-mar-nincs-de-a-veszelyekmegmaradtak
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/hazhoz-megyunk-pecsett-tobbhelyszinen-is

Abban az esetben, ha bűncselekmény áldozatává/ károsultjává válik,
haladéktalanul hívja a rendőrséget!
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztály
kommunikacio.baranyamrfk@baranya.police.hu
www.facebook.com/bmrfk.bunmegelozes

2021. július 6.
Nyári bűnmegelőzési tanácsaink:
Végre itt a nyár! A többség ezt az időszakot a víz mellett, a víz közelébe próbálja eltölteni. Ilyenkor
megtelnek a strandok, fürdők, tavak, folyók partjai a pihenésre vágyó emberekkel. Gyakran előfordul, hogy
a fenti gondtalannak tűnő környezetben elfeledkezünk a magunkkal vitt értékeink, vagyontárgyaink
megfelelő védelméről. A nap végén derül ki, hogy valaki elvitte a gondosan törülköző alá rejtett pénztárcát,
telefont, iratokat, illetve az autó indítókulcsát.
Ahhoz, hogy a kellemes időtöltés ne záruljon bosszúsággal, fogadja meg az alábbi tanácsainkat:


a strandon, vízparton szükségtelen, nélkülözhető értékeit hagyja otthon, vagy a szállásán és mindig
csak a szükséges pénzösszeget tartsa magánál,
 a nélkülözhetetlen értékek védelméről pedig megfelelően gondoskodjon, ne hagyja őrizetlenül,
 táskáját, ruháját, iratait, kulcsait -amennyiben ilyen rendelkezésre áll- a megőrzőben helyezze el.
 a gépjármű utasterében ne hagyjon:
 személyes iratokat, valamint a gépjármű okmányait,
 pénzt,
 bankkártyát,
 lakáskulcsot,
 táskát, csomagot, szatyrot, ruhaneműt,
 mobiltelefont, GPS-t (a tartókonzolt sem),
 egyéb értékes műszaki cikket (a „kesztyűtartóban” sem).
A gépjármű védelme érdekében, minden esetben:






húzza fel az ablakokat,
kapcsolja be a riasztót (akkor is, ha csak pár percre száll ki!),
használjon mechanikai védelmet (kormány-, pedál-, váltózár) is,
a gépkocsiba olyan készüléket (rádiót, cd-, mp3 lejátszót) vásároljon, amelynek levehető előlapja
van, vagy „fiókszerűen” kihúzható,
ha módjában áll, vegye igénybe az őrzött parkolókat.

Abban az esetben, ha bűncselekmény áldozatává/ károsultjává válik,
haladéktalanul hívja a rendőrséget!
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztály
kommunikacio.baranyamrfk@baranya.police.hu
www.facebook.com/bmrfk.bunmegelozes

