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Bűnügyi Osztály 

   Tárgy: Bűnmegelőzési tájékoztatás idősek számára 

Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította, amikor is 
a figyelem a hatvan éven felüli korosztály felé fordul. Célja a méltósággal megélt öregkor 
középpontba állítása. 

 

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság egész évben kiemelt figyelmet fordít az idősek 
védelmére. A bűnmegelőzési szakterület a propaganda tevékenység fokozása mellett, a 
megelőzés minden lehetséges eszközével igyekszik fellépni a nyugdíjasokat és a szépkorúakat 
érintő bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása érdekében.  
A nyugdíjas korosztály áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez azonban nem elegendőek 
a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, 
törődés és társadalmi összefogás! 

Kérjük fogadják meg a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait: 
❖ Ne nyisson ajtót, kaput idegeneknek, ismeretlen személyeknek!  
❖ Bejárati ajtajára szereltessen biztonsági zárakat, láncot, amit minden esetben 

használjon is! 
❖ Családi házának, lakásának ajtajait, ablakait gondosan zárja, rövid időre se hagyja 

nyitva, még akkor sem, ha otthon tartózkodik! 
❖ Soha ne adjon, utaljon pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának 

„megbízásából” kéri azt Öntől! 
❖ Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, tegye inkább bankba vagy a 

takarékba! 
❖ Legyen jó viszonyba szomszédaival, kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház/lakás és 

a környék biztonságára! 
❖ A házaló árusokat ne engedje be lakásába, és lehetőleg ne vásároljon tőlük semmit! 
❖ Amennyiben nem a megszokott - látásból már ismert - mérőóra-leolvasó, díjbeszedő, 

postás, rendőr, önkormányzati, szociális, egészségügyi intézményi dolgozó keresi fel, 



akkor minden esetben kérje el az igazolványát és az azon lévő azonosító alapján, 
telefonon ellenőrizze a látogató hitelességét! 

❖ Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit 
idegeneknek (telefonon sem)! 

❖ Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, és főleg tömegben szorítsa a 
karja alá! Érintetlenségét többször ellenőrizze! Soha ne tegyen pénztárcát, vagy 
kézitáskát, autóstáskát a bevásárló kocsiba! 

❖ Idegenek kérésére ne váltson pénzt! Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne 
menjen egyedül!  

❖ Sötétedés után kerülje az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket! 

„UNOKÁZÓS CSALÁSOK”! 

 

Az utóbbi időben Jász-Nagykun- Szolnok Megyében is előfordult, hogy idős embereket 
telefonon hívtak fel, és azt állították, hogy az unokájuk, gyermekük nagy bajban van, baleset 
érte és azonnalos pénzügyi segítségre van szüksége. A felhívott idős emberek, azonban nem 
dőltek be a csalók telefonhívásának, viszont a rendőrségen feljelentést tettek csalás 
bűncselekmény miatt. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság az úgynevezett „unokázós 
csalások” megelőzése érdekében kéri, hogy fogadja meg az alábbi tanácsainkat, hogy ne 
váljon csalás áldozatává: 

❖ Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánéletükről, ezeket az 
információkat a bűnelkövetők felhasználhatják! 

❖ Soha ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező 
idegenekben, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt! 

❖ Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, hogy valóban az Ön hozzátartozójáról van-e szó, és 
amelyre egy idegen nem tud válaszolni.(például: mikor találkoztak utoljára, rokoni 
körre vonatkozó kérdések)! 

❖ Ne hagyja magát sürgetni, próbáljon higgadt maradni! Életmentő műtét külföldön sem 
marad el azért, mert valaki nem tud azonnal fizetni. 

❖ Mindig járjon utána, hogy a rokona valóban bajban van-e! Tegye le a telefont és hívja 
fel hozzátartozóját! Ellenőrizze a hívás tartalmát! Hívja fel azt a személyt – az Ön által 
ismert telefonszámán –, akire hivatkozva telefonáltak. Amennyiben nem éri el a hívott 
felet vagy nem veszi fel a telefont, akkor próbáljon kapcsolatot teremteni valamelyik 
közeli hozzátartozójával, ismerősével,  és rajta keresztül tisztázza a történteket! 



❖ Fontos, hogy amennyiben olyan telefonhívás érkezik ismeretlenektől, vagy magukat 
rendőrnek kiadó személytől, amelyben arról tájékoztatják őket, hogy 
hozzátartozójukat baleset érte, kezeljék kellő körültekintéssel a hallottakat. Bármilyen 
átutalás, vagy egyéb tranzakció megkezdése előtt pedig ellenőrizzék az esemény 
valódiságát! 

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója 
sérelmére, illetve amennyiben továbbra is kétségei vannak a hívás valódiságát illetően 
vagy a hívás tartalma valótlannak bizonyul, értesítse a rendőrséget, hívja azonnal a 
rendőrség 112-es segélyhívószámát! 
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