
 

Bűnmegelőzési tanácsok  

 

A trükkös lopások megelőzése 

 

 
 

Vannak bűnelkövetők, akik kihasználják azt, hogy az idősek jóindulatúak, 

segítőkészek, a figyelmüket könnyen el lehet terelni, és közülük sokan egyedül 

élnek. A trükkös lopások megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg 

tanácsainkat! 

 
 

 Ha idegenek csengetnek be a házába, lakásába, mindig legyen óvatos! 

Előfordul, hogy csalók, tolvajok hivatalos személynek (rendőrnek), vagy 

postásnak, díjbeszedőnek, mérőóra leolvasónak adják ki magukat. Gyakori, 

hogy házaló árusként próbálnak bejutni lakásokba, vagy azt színlelik, hogy 

rosszul vannak, segítségre van szükségük.  

 Amikor idegent enged be a lakásába, ne legyen egyedül! Hívja át egy közelben 

lakó rokonát, vagy azt a szomszédot, akivel jó viszonyban vannak, segíteni 

szokták egymást. 

 Ha a váratlanul, előzetes egyeztetés nélkül érkezett idegen bejutott a lakásába, 

ne hagyja egyedül, figyeljen rá!  

 Idegen kérésére ne váltson pénzt, nehogy hamis bankjegyet kapjon!  

 A bejárati ajtóra, illetve névtáblára célszerű csak a vezetéknevet kiírni. Ebből 

nem lehet arra következtetni, hogy a lakásban hányan élnek, kik laknak.  

 A szomszédok figyeljenek egymásra, egymás házára, lakására és az utcában, 

lépcsőházakban megjelenő ismeretlenekre!  

 Ha adakozni szeretne, tájékozódjon a támogatni kívánt egyesület, alapítvány, 

vagy egyéb szervezet elérhetőségéről, a támogatás befizetésének, átadásának 

módjáról! Házaló adománygyűjtőket ne engedjen be!  

 

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna,  

kérjük, hogy azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 

 112-es egységes segélyhívó számon. 

 

Békés Megyei Rendőr - főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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A rablás egy erőszakos bűncselekmény, az értékeket úgy veszik el az áldozattól, 

hogy fenyegetik, vagy bántalmazzák őt. 

 

A leggyakrabban előforduló helyzetek: 

 

• Egyedülálló, idős emberek durva bántalmazása, kirablása. 

• Lopáson tetten ért elkövető azért, hogy a lopott dolgot megtarthassa, erőszakot 

alkalmaz. 

• Idős, vagy ittas embert az utcán támadnak meg, bántalmazzák, fenyegetik, és 

úgy veszik el az értékeit. 

• Fiatalkorúakat támadnak meg a mobiltelefonjukért, pénzükért. 

 

Nincs olyan módszer, amellyel biztosan meg lehet akadályozni a rablásokat, de az 

alábbi ajánlások, tanácsok segíthetnek abban, hogy megnehezítsék a rablók dolgát.  

 

• Főleg sötétben kerüljék az olyan utcákat, parkolókat, ahol gyér a forgalom! 

Próbálják meg megfigyelni, hogy kik vannak a környezetükben arra az esetre, 

ha később személyleírást kellene adniuk róluk. 

• Kérjük, hogy az elhagyatott utcákon ne közvetlenül a házak fala mellett 

gyalogoljanak, hanem kissé távolabb, az úthoz közel! Így nagyobb az esély 

arra, hogy egy kapualjból kilépő támadó elől ki tudnak térni, el tudnak 

menekülni.  

• Ha céltalanul sétálgató, várakozó embert látnak egy elhagyatott, sötét utcában, 

lehetőleg menjenek át az utca másik oldalán lévő járdára! Így egy esetleges 

támadás esetén nagyobb mozgásterük van a menekülésre. 

• Lehetőleg ne vigyenek nagy értéket magukkal (készpénz, ékszer)! Az 

ékszereket ne úgy hordják, hogy azokat már messziről jól lehessen látni. Nagy 

értékű mobiltelefonjaikat se tartsák a kezükben akkor, ha nem használják. 

Hasznos, ha a tulajdonos ismeri a nála lévő értékek ismertető jegyeit, 

bűncselekmény esetén ezeket el tudja mondani.  

• Mindig csak annyi pénzt tartsanak maguknál, amennyire a bevásárláshoz, 

utazáshoz szükségük lesz! 

 

Ha rablás áldozatává váltak, a 112-es segélyhívó számon a lehető legrövidebb időn 

belül értesítsék a rendőrséget. Amennyiben lehetséges, a helyszínen semmit ne 

változtassanak meg! Ha ez például elsősegélynyújtás, vagy más ok miatt mégis 

megtörténik, akkor jelezzék az intézkedő rendőrnek! 
 

 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 
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 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 
 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


