
 

Bicskei Rendőrkapitányság a trükkös csalásokra, lopásokra hívja  

fel az idősek figyelmét 

 
Napjainkban sajnos egyre több bűnöző használja ki az idős, egyedül élő állampolgárok 

figyelmetlenségét és bizalmát, ezért kérjük, hogy az alábbi elkövetési módszerekre fokozottan 

figyeljenek. 

Az egyik legjellemzőbb módszer során ismeretlen személyek telefonon felhívják az idősebb 

embereket. A telefonban legtöbbször unokáiknak, vagy gyermekeiknek adják ki magukat. Azt 

állítják, hogy bajba jutottak, segítségre szorulnak, ezért pénzre van szükségük, a pénz 

átvételére pedig minden esetben mást küldenének maguk helyett. Ilyen ürüggyel soha ne 

adjanak át értékeket ismeretlen személyeknek. 

A trükkös elkövetők másik kedvelt módszere az, hogy megjelennek a sértett házá nál, 

lakásánál. Vizet kérnek, pénz szeretnének váltatni, vagy közmű szolgáltatók szakembereinek 
adják ki magukat és díjat szednek. Ezekben az esetekben az elkövetők általában nem egyedül 
dolgoznak. Az egyikük eltereli az áldozat figyelmét, a másik pedig elköveti a 

bűncselekményt. 
A hasonló esetek megelőzése érdekében a szakemberektől mindig kérjenek igazolványt 

vagy megbízólevelet! Érdemes szólni a hozzátartozóknak, szomszédoknak, hogy 

legyenek jelen, amíg az ellenőrzés vagy a munkavégzés tart. Fontos tudni, hogy a 

szolgáltatók munkatársai nem kérhetnek készpénzt a helyszínen.  

 
Harmadik jellegzetes módszerrel elsősorban a téli időszakban, tüzelő vásárlása idején 

tévesztik meg a gyanútlan áldozatokat és a kifizetettnél jóval kevesebb mennyiségű fát adnak 
át a sértettnek. Ennek megelőzése érekében a tüzelő megvásárlásakor járjanak el 
körültekintően. Csak megbízható eladótól vegyenek fát, és csak azután fizessenek, ha 

megbizonyosodtak a megállapodott mennyiség kiszállításáról. Ne dőljenek be az 
újsághirdetésekben olvasható, olcsó tűzifát tartalmazó hirdetéseknek!  

 
Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a következő 

tanácsainkat: 

 

1. Legyenek az ismeretlenekkel szemben egészségesen bizalmatlanok!  

2. Ne engedjenek be idegen személyeket a lakásukba, akkor sem, ha családtagra, 

ismerősre hivatkoznak! 

3. Ne váltsanak fel pénzt a lakásukba becsengetőknek! 

4. Értékeiket, készpénzüket tartsák biztonságos helyen, ismeretleneknek soha ne 

mutassák meg, hogy hol tartják a megspórolt összeget!  

5. Otthonuk ajtaját abban az esetben is zárják be, ha csak a hátsó udvarba mennek 

ki! 

 

Gyanúsan viselkedő személyek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, 
gépjárművük rendszámát és azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112 – es 

segélyhívó telefonszámok valamelyikén.  

 

 


