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Így dolgoznak a zsebtolvajok!
Nemzetközi megelőzési kampány a zsebtolvajlás és a csomaglopás ellen

Tudja, hogyan dolgoznak a zsebtolvajok?
Ha nem, ismerje meg a tipikus elkövetési módszereket és elkövetőket, így
könnyebben felismerheti és ezáltal megelőzheti a bajt!

A zsebtolvaj soha nincs egyedül. A legtöbb esetben a bűnelkövetők
munkamegosztásban tevékenykednek!

A blokkoló
A mozgólépcső végénél az
egyik tolvaj valamilyen
ürüggyel megáll, a sorban
mögötte lévők feltorlódnak,
mialatt a társa a kiszemelt
személy mögött állva a
zsebéből vagy táskájából az
értékeket ellopja.

Az ütköző
A tömegben a tolvaj
véletlenszerűen nekimegy
valakinek, ezzel elterelve a
kiszemelt személy figyelmét,
akinek a zsebéből vagy a
táskájából egy másik elkövető
ellopja az értékeit.

Álturista
A zsebtolvaj turistaként kér
útbaigazítást egy térképet
átadva a kiszemelt személynek,
akinek óvatlanságát kihasználva
az elkövető társa ellopja az
értékeit.

7 tanács, hogyan tudja
megvédeni magát a
zsebtolvajoktól:
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas
helyen tartózkodik, vagy utazik! Ajánlott válltáskáját
maga előtt tartva közlekedni.

A zseblopás elleni
küzdelemben
együttműködő
partnereink:

Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső
zsebeiben!

Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmányokat,
lakáskulcsot, mobiltelefont!

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a
bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!

Ismerje fel: az elkövetési módszereket, az elkövető
személyeket a fenti felsorolás alapján.

Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze
értékeinek meglétét!

Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek
segítségét, értesítsék a rendőrséget!

forrás: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság tanácsai a
zsebesek ellen!
A zsebtolvaj gyakran zsúfolt helyeken, a tömegközlekedési
eszközön, vagy épp a sorban állás közben csaphat le a könnyű
célpontra, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
Pénzét, pénztárcáját úgy helyezze el táskájában, hogy lehetőleg avatatlan szemek ne
láthassák!
Vásárlásnál semmiképp se tegye bevásárlókocsijába tárcáját, vagy nyitott táskáját! Ha
nagyobb összeget kíván az ajándékokra, vagy bevásárlásra fordítani, a készpénz
helyett inkább a bankkártyás vásárlást preferálja! Ha a készpénzes vásárlás mellett
dönt, tervezze meg még otthon, hogy milyen összegért fog vásárolni, és csak a
szükséges pénzt vigye magával!
Táskáját mindig csatolja be, cipzározza össze! Nem kell mindenkinek tudnia, mi a
szütyő tartalma!
A telefont és a pénztárcát, vagy a készpénzt ne hordja a nadrág hátsó zsebében!
Egy étteremben, vagy büfében ne a székre akassza táskáját, inkább maga mellé
helyezze! Ha épp a mosdóba, vagy bármilyen más okból elmegy az asztaltól, soha ne
hagyja ott felügyelet nélkül!

"Házhoz megyünk" és "BikeSafe"
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
a 28. héten
Bűnmegelőzési munkatársainkkal a "Házhoz megyünk" és
"BikeSafe" kitelepülések keretében Jász-Nagykun Szolnok
megyében tervezetten az alábbi helyszíneken és időpontokon
találkozhatnak:

2021.07.06. Jászberény
2021.07.07. Örményes
2021.07.08. Tiszapüspöki
2021.07.08. Mezőtúr
2021.07.09. Mezőtúr
2021.07.10. Törökszentmiklós
2021.07.10. Besenyszög
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