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HALLÓ! ÖNNEK TÖBB
MEGKEZDETT UTALÁSA VAN!!
Ne dőljön be a csalóknak!
Kérjük, fogadja meg az
alábbi tanácsokat:

Telefonos csalókra hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ha úgy tűnik, hogy a bankjától
telefonhívást kap, mindenképp
ellenőrizze le a telefonszámot!

Legyen gyanús, ha azt állítják,
hogy
megkezdett
utalásai
vannak, amelyeket jóvá kellene
hagyni!

Ne hagyjon jóvá semmilyen
tranzakciót, amelyet nem Ön
indított!

Ne adja ki telefonon keresztül a
bankkártyája
adatait!
(bankkártya száma, lejárati idő,
CVC kód). A bankok nem kérnek
ügyfeleiktől sem telefonon, sem
e-mail útján érzékeny banki
azonosító
adatokat
és
jelszavakat!

Ha SMS formájában kap
megerősítő kódot, azt ne adja ki
a vonalban lévő ismeretlennek!

Ahogy arra már korábban is felhívtuk a figyelmet, a csalók újabb
módszerei között megfigyelhető, hogy banki alkalmazottnak kiadva
magukat hívják fel a kiszemelt áldozatot. A csalárd szándékú emberek
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt napokban Tiszaföldváron is
Mezőtúron is sikeresen próbálkoztak.
A sértettek arról számoltak be, hogy napközben kaptak egy telefonhívást,
amelyben a vonal túlsó végén lévő személy banki alkalmazottként
mutatkozott be. A hívó azt állította, hogy a sértett számláján gyanús
tranzakciókat, nagyobb összegű, vagy épp több apróbb megkezdett utalást
lát. Megkérdezte a gyanútlan áldozatot, hogy ő indította-e az átutalásokat,
és mivel a válasz rendre „nem” volt, arról győzte meg a számlatulajdonost,
hogy előbb jóvá kell hagynia ezeket, csak utána van mód a tranzakciók
tiltására.
Hogy hihetőbbé tegyék a hívást, a csalók attól sem riadtak vissza, hogy
úgy tegyenek, mintha egy kollégájukhoz, vagy épp kolléganőjükhöz
kapcsolnák a hívott felet, akit persze megkértek, hogy kövesse az elhangzó
utasításokat.
Amennyiben hasonló hívást kap, illetve ha efféle hívás során adatait
átadta, haladéktalanul jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek! Ha
kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón számon, vagy
személyesen a rendőrségen!

KIFIZETTE, DE AZÓTA SEM
KAPTA MEG
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
vásárlásával kapcsolatos csalásokra hívja fel a figyelmet.

tűzifa

Többen jó gazda módjára, idejében megkezdik a tűzifa vásárlást. Akár már késő
tavasszal, vagy nyár elején be kívánják szerezni a tüzelőanyagot, és igyekeznek jó
üzletet kötni. Ehhez az online oldalakon is keresgélnek a kedvező hirdetések között,
azonban nem minden üzlet kínálkozik valóban jó vételnek is.
Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező árut
próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel, vagy
akár a teljes összeggel együtt.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az utóbbi napokban több hasonló eset is történt. A
piaci árnál alacsonyabb áron meghirdetett tűzifa vásárlással kapcsolatos csalások
közös jellemzője, hogy a sértettek az eladásra meghirdetett tűzifa árát előre átutalták
a hirdetésben megadott folyószámlára, azonban a megrendelt áru a mai napig nem
érkezett meg.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai
ismételten óvatosságra intik a vásárlókat!
Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az áldozattá válás.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat!
Soha ne utaljon előre készpénzt ismeretleneknek! Ha lehetőség van rá, akkor
válassza az utánvétes megoldást!
A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatok
esetén legyen körültekintő és elővigyázatos! A kedvezőbb áron történő
értékesítés esetén, mindenképp tájékozódjon az tűzifa típusával, minőségével,
származási helyével kapcsolatban! Végezzen előzetesen összehasonlítást más
kereskedők által közölt árakkal is!
A megrendelés alkalmával egyidőben egyeztesse le a kiszállítás pontos
helyét és időpontját. Szakértelem hiányában a leszállított áru ellenőrizéséhez
kérjen segítséget tűzifa vásárlásában jártas személytől!
Abban az esetben, ha az átvétel helyszínén nincs lehetőség a mérlegelésre,
kérjen mérlegelést egy közelben működő tüzép telephelyen!
Fizetésre csak a tűzifa lerakása, minőségi és mennyiségi ellenőrzése
(mérlegelés) és átvétele után kerüljön sor.
Ragaszkodjon hivatalos számla kiállításához, az azon szereplő adatok
tartalmának valódiságához, érvényességéhez és hitelességéhez (pl. aláírás,
pecsét).
Állandó, huzamosabb ideje működő, megbízható helyről, online
kereskedőoldalról történő vásárlást részesítsen előnyben!
Online vásárlás alkalmával mindig ellenőrizze az eladót korábbi visszajelzések,
közzétett adatok alapján!
Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált értesítse a rendőrséget az
ingyenesen hívható 112-es segélyhívón.
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ÓVATOSAN AZ UTAKON A
KÁNIKULAI MELEGBEN!
Ismét rendkívüli hőség várható az elkövetkező napokban, ezért
minden közlekedőt türelemre és fokozottabb körültekintésre
intünk!

Mint ahogy arra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is felhívja a figyelmet
honlapján, a hőséghez mindenki eltérően alkalmazkodik, és ez önmagában is jelentős
veszélyforrás lehet a közlekedésben. A járművezetők ugyanis a hőségben jellemzően
kevésbé tudnak koncentrálni, a megszokottnál figyelmetlenebbek, nem veszik észre a
közúti jelzéseket, vagy későn reagálnak a kialakult közlekedési szituációra, esetleg
veszélyhelyzetre. A koncentráció hiányosságai miatt a reakcióidő hosszabbá válik, a
reflexek tompulnak, a mozdulatok kapkodóvá válnak, s megnő a vezetéstechnikai hiba
lehetősége. A melegben a közlekedők többnyire türelmetlenebbek, hamarabb
elveszítik önkontrolljukat, így hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegésekre.
A gyalogosokról ugyancsak elmondható a bágyadtság. Ilyenkor probléma, hogy a
gyalogosok kevésbé néznek körül az úttestre lépésüket megelőzően, és gyakran
helytelenül mérik fel a veszélyforrásokat.

Az ORFK-OBB tanácsa, hogy aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban – ha
teheti – lehetőleg ne induljon útnak. Ha erre nincs lehetőség, akkor kerülje a
hosszabb autózást, és előre tervezze meg az útvonalat!
Mindig kipihenten üljenek a kormány mögé, és soha ne vezessenek fáradtan, vagy
alkohol fogyasztását követően!
Igyanak az átlagosnál nagyobb mennyiségű folyadékot, és mindig legyen ásványvíz,
vagy üdítőital önöknél, akkor is, ha gyalogosan közlekednek!
Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, óvatosabban, számítva az ilyenkor
természetes koncentráció- és reflexcsökkenésre. Haladásuk során tartsanak nagyobb
követési távolságot, és legyenek türelmesebbek, ha az utak zsúfolttá válnak!
Ha megállnak a gépkocsival, lehetőleg ne napos helyen tegyék azt! Ha az álló
gépjárműben gyermek, vagy házikedvenc marad, véletlenül se hagyják őket bezárva,
felhúzott ablak mellett, mert a felforrósodott utastérben ennek akár életveszélyes
következményei is lehetnek!
Soha ne induljanak útnak lapos, alacsony nyomású gumikkal! És azt se felejtsék el,
hogy nyáron a téli gumiabronccsal közlekedő gépkocsik nemcsak több üzemanyagot
fogyasztanak, hanem fékútjuk is megnő!
… hogy mindenki hazaérjen!

forrás: police.hu

"Házhoz megyünk" és "BikeSafe"
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
a 29. héten
Bűnmegelőzési munkatársainkkal a "Házhoz megyünk" és
"BikeSafe" kitelepülések keretében Jász-Nagykun Szolnok
megyében tervezetten az alábbi helyszíneken és időpontokon
találkozhatnak:

2021.07.16. Szolnok, Palacsinta Fesztivál
2021.07.16. Jászberény
2021.07.16. Mezőtúr
2021.07.17. Szolnok, Palacsinta Fesztivál
2021.07.17. Cserkeszőlő
2021.07.17. Tiszakürt
2021.07.17. Csépa
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