BUNMEGELOZESI FELHIVAS
Az elmflt id6szakban az orsz6g kiilijnb0z6 teriiletein az id6skori
lakossiig s6relm6re tiibb biincselekm6nyt is elkdvettek, mellmek sor6n az
er6szak mellett f6k6nt a megtevesztes is szerepet jAtszik. Az iddsek
4rt4krendjea hitre, a szeretetre,a bdkzssdgre
6ptil, a tolaajoknakez a lehetdsiga
melegdgya. A
biincselekm6nyek
elemz6se-6rt6kel6se sor6n a
veszelyeztetett c€lcsoporthoz tartoznak az eg'szs€gigyi iillapot miatt
rossz mentalis €s hzikal 6llapotban 16v6, els6sorban egyediil 616,
valamint az id6s kor miatt sokszor hiszdkeny emberek is.
Az elk0vet6k, valarnint az elk0vetesim6dszerekt6bb csoporka oszthat6,
melyeket az ahbbiakban pr6brilunk meg r6szletezni.
A
fO elkdvet6si
m6d
a
kiil6nf6le
trtikktiz6ssel
tiirt6n6
eltulajdonltrisokban nyilvdnul meg, melyek az all./rbi m6dszerekkel
ktivetnek el:

,,Segits6greszorul6L egtei:
_
Altaldban az elkdvet6kid6s emberekhezcsengetnekbe, 6s mint bajba
jutott emberek,rosszull6tre,vagy gyermekiik betegs6g6rehivatkozva
k6redzkednekbe a lakdsokba, 6ltal6ban tdbbedmagukkat,6s ott a
s6rtett figyelm6t elterelve tulajdonitj6k el az 6rt6keket. El6fordult
olyan eset is, mikor balesetre hivatkozva siirg6s m(it6tre k6rtek
kdlcsiin p6nzt, azzal az iiriiggyel, hogy k6t 6r6n beliiil visszahozzAk,
s6t m6g kamatot is tesznek 16, de term6szetesenmiut6n a p6nzt
megkapt6k,ttibb6m6r nem jelentkeztek.
' Hivatalos szen6lyk6nt fell6p6k m6dszerei:
A m6dszer l6nyege, hogy <inlorm6nyzat dolgoz6jak6nt, vagy
kiiziizemi szolg6ltatdst ellAt6 c6g (6ramszolg6ltat6,vizmiivek, vagy
m6s szerv) alkalmazottjak6ntl6pnek fel a megt6veszt6k6s 6ltal6ban
arra hivatkoznak,hogy p6nzt hoztak 6s visszafizet6sselkecsegtetnek.
AltalSban 20.000.-Ft-osbankjegyet felmutatva abb6l k6rnek vissza,
ezzel irgymondaz id6s korir s6rtettel megmutattatj6k a sp6rolt p6nz
rejtekhely6t, amelyet ut6na m6r figyelemelterel6sselktinnyen el is
tudnak lonni.
A hivatalos szem6lyk6ntfell6p6kn6l gyakori eset, hogy civil ruh6s
rend6rnek adj6k ki magukat 6s kijzlik a s6ftettel, hogy a nyugdijakat

k6zbesit6postdst most vonta elj6r6s al6 a rend6rs6g,mivel az hamis
banljegyekkel fizette ki a nyugdijakat. A s6rtett ekkor 5tadja a
nemr6giben felvett nyugdij6t, melyre az elkiivet6k kiizlik, hogy
magukhal viszik tovdbbi vizsg6latok c6lj5ra, majd ezt k<ivet6en
t6voznaka p6nzzelegyiitt.
' A hdzal6k, felvris6rl6k, adom6nyryffjt6k elkiivet6si m6alszerei:
A hhzaI6k, elkrivet6k 6ltal6ban a neluk l6v6 6rut pr6b6lj6k meg
eladni 6s igy bejutva a lak6sba a figyelmet elterelve tulajdonitj6k eI
az 6rt6keket. A mdsik eset, mikor szint6n a n6luk 16v6term6ket
pr6b6lj6k meg j6 p6nz6rt eladni, sokszor televizi6b6l is ismert
szem6lyekrc val6 hivatkoz6ssal 6s igy jutnak 6rt6kekhez, ezzel
k6rositj6k meg a s6rtettet.
A felv6s6rl6k eset6ben 6ltal6ban az udvaron vagy a h6z kiiriil
elhelyezett t{rgyakra tesznek aj6nlatot, ezzel rigymond a s6rtettet
elcsalvaa - term6szetesen- nyitva hagyott bej6rati ajt6t6I,6s nig az
alkudoz6s 6ltalSban a kertben folyik, addig a tettestArs az iiresen
hagyott lak6sb6l az 6rt6kekkel t6vozik. Hasonl6m6dszer,f6leg egyes
telepiil6seken v6gzend6nagyobb munk6latok (csatorndz6s)eset6n,
hogy a munkag6pek elhelyez6sev6gett n6znek ki egy-egy udvart
maguknak 6s a fentiekhez hasonl6an, 6s mig a s6rtettel ezt
m6rlegelik,a nyitott lak6sb6laz 6rt6keknek16bakel.
Tiibb esetbenfordult el6, f6leg falvakon, hogy arra val6 hivatkoz6ssal
jutottak be a s6rtetthez,hogy a szomsz6dh6zat szeretn6kmegvenni,
6s a padl5sra szeretn6nekfelmenni, mert onnan jobban meg tudj6k
szeml6lni, hogy milyen 6llapotban van a szomsz6d hAz teteje.
Term6szetesenilyenkor a s6rtett is segit6k6sz6s felkis6ri 6'ket a
padl6sra,ezzelrigymondfelkin6lva a nyitott lak6s lehet6s6g6t.

A rend5rs6gajenlasai:
Ovakodjunk
az idegenekt6l,
6s ne engedjUk
be Sketa lak6sunkba!
Miel6ttkinyitneaz ajt6t,gondoljavegig:v6r valakit?Megbesz6lte
valakivel,
hogymamegl6togatja
Ont?
Biztons6gi
l6ncotvagykartmindenesetbenaz ajt6rahajtsukr5!
HabeengedjUk
mindig,legyenvelunkegyszomsz6d,
egyrokon!
Ha ezt megfogadj6k,sokkal kevesebblesz a latogat6juk,de
6rt6kukis megmarad!
Amennyiben
a hlvatlanvendegmer akaratunk
ellen6rebel6pett
pillanaha
otthonunkba,
ne hagyjuk
egy
semfelUgyelet
n6lkUl!

- AmennyibenkellS haterozotts6ggal
l6punk fel, meghdrtriil6s
tSvozikl
- B6rkinekis mondja magat (hivatalosszervrehivatkozik)k6rje,
hogymutassameg f6nyk6pesigazolvanyat,
6s ha lehet,hivjukfel
azt a szervet,akirehivatkozik!
- Lehet6leg a zeNa tartott kerit6sen, bejarati ajt6n keresztitl
k6rdezzUkki a becsenget6ketj6vetelUkc6ljer6l6s csak 5llit6suk
val6dis6ganak
ellen6rz6se
utannyissunkajt6t!
- Aki rosszull6tre
hivatkozik,
hivjunkment5t,vagyir6nyitsuka kozeli
orvoshoz,eg6szsegUgyi
int6zm6nyhez!
- A p6nzv6lt6s
pr6b6lkoz6t
trUkkj6vel
a legkdzelebbi
UzletbekUldjUk!
- Amennyibengyan0skori.rlm6nyt
6szlelnek,azonnal6rtesits6ka
rend6rs6get
a 107,vagy 112-estelefonszemom,
hivjuksegits6gul
j6
szomsz6djainkat,ismer6seinket!

