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Bőnmegelızési hírlevelünkben többször is hírt adtunk már a fıként az idısek sérelmére, 
trükkös módszerrel elkövetett lopás bőncselekményekrıl. Hasonlóan a korábbi évekhez, 
jelenleg is kiemelt feladatnak tekintjük a kiemelt kockázatú csoportok védelmét, 
áldozattá válásának megelızését.  
 
Munkánk során jó néhány elkövetı csoportot sikerült felderíteni, és a folyamatos 
tájékoztatásnak, odafigyelésnek köszönhetıen is csökkent valamelyest az ilyen típusú 
bőncselekmények száma. Ettıl függetlenül továbbra is fontosnak tartjuk napirenden 
tartani a legalapvetıbb magatartás szabályokat a bőncselekmények megelızése 
érdekében. 
 
A trükkös tolvajok által alkalmazott legendák rendkívül változatosak, a legfrissebb 
ügyekben az elkövetık: 
 

• tüzifát árusítottak,  
• vizet ellenıriztek,  
• Orbán Viktornak köszönhetı önkormányzati támogatást hoztak, de ehhez fel kell 

mérni az ügyfél anyagi, szociális körülményeit, és végül  
• egyszerően csak bekéredzkedtek a lakásba egy pohár vízért.  

 
Általában többen vannak, 2-3 fı, akik váratlanul jelentkeznek valamilyen ürüggyel. Azt, 
hogy többen vannak, a sértett nem is mindig veszi észre, vagy már csak késın. 
Egyikıjük eltereli a sértett figyelmét, addig a másik besurran és kutatást végez a 
lakásban.  
Kifigyelik, honnan veszi elı a pénzt, és egy pillanat alatt el is lopják, vagy kiveszik a 
sértett kezébıl, a lakásban kutatást végzı összeszedi a gyorsan kézzel fogható értékeket, 
az elrejtett, otthon tárolt pénzt, ékszereket, órát stb.  
A pénzfelváltós, „20.000.- Ft-osom van, vissza kellene adni trükk”, mintha 
visszaszorulóban lenne, de azért még ez is elıfordulhat.  
 
A lényeg, hogy gyanakodjanak és legyenek egészségesen bizalmatlanok, amikor 
idegenek érkeznek és valamilyen ürüggyel el akarják érni, hogy Önök beengedjék ıket a 
portára, a lakásba.  
Javasoljuk, hogy amíg egyedül, vagy két idıs, kiszolgáltatott van otthon egyedül, addig 
ne engedjenek be senkit, bármire hivatkozzanak is, amíg valakit segítségül nem 



hívott/hívtak azok közül, akiket ismernek és megbízhatóak, legyen az gyermek, unoka, 
szomszéd és a rendır, vagy a Rendırség az ingyenesen hívható  107, vagy 112 számon! 
 
Gyanakodjanak akkor is, ha valaki telefonon hívja fel Önöket, és a gyermekükre, 
unokájukra hivatkozik, aki állítólag megbízta a jelentkezı idegent, hogy vegye át a pénzt 
a bajban lévı hozzátartozó megsegítésére, vagy az állítólagos tartozás megfizetésére.  
Ha ilyen hívást kapnak, azonnal ellenırizzék a valóság tartalmát úgy, hogy felhívják azt 
a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik (unoka, gyermek, egyéb rokon) és a 
jelentkezı idegennek ne adjanak pénzt! Kérjenek segítséget a hozzátartozóktól és a 
Rendırségtıl! 
 
Ha nem valósult meg a bőncselekmény, mert kellıen elıvigyázatosak és óvatosak voltak, 
kérjük, akkor is értesítsék a Rendırséget, ha  hasonló  szituáció történt Önökkel.  
A már megtörtént bőncselekmények felderítéséhez jelentıs segítséget tudnak nyújtani 
azzal, ha személyleírást tudnak adni a jelentkezı idegenekrıl, az általuk használt 
gépkocsiról (szín, típus, esetleg rendszám), érkezés, távozás irányáról, valamint az 
alkalmazott legendáról.  
Ha idıben értesítik a rendırséget, ha a lakóhelyén idıben történik figyelmeztetés, egy 
egész települést, esetleg többet is megmenthetnek attól, hogy bőncselekmény áldozatává 
váljanak! 
 
Ne engedjék, hogy a váratlanul megjelenı idegenek megfosszák Önöket a 
hosszú évek során, kemény munkával megtakarított pénzüktıl, értékeiktıl!  
 
Ha házaló faárustól vásárolnak, vagy olyantól, aki nem házaló, de házhoz szállít:  
 

• A megrendeléskor elıre egyeztessenek idıpontot a kiszállításhoz, és lehetıség 
szerint kérjenek segítséget egy tapasztaltabb, hozzáértı ismerıstıl, szomszédtól a 
vásárlás lebonyolításához! 

 
• Fontolják meg a kiválónak tőnı, piaci árnál jóval kedvezıbb ajánlatot, ırizzék 

meg egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben! 
 
 
Ne engedjenek be idegeneket az udvarra, lakásba, bármilyen ürüggyel 
jelentkeznek, bármilyen kedvezı lehetıséget kínálnak, hívjanak segítséget 
és értesítsék a Rendırséget! 
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