
  Életem munkáját csalóknak nem adom!   

útmutató a biztonsághoz 

 
 

 

A trükkös tolvajok legfőbb célja, hogy bejussanak a lakásunkba. A legváltozatosabb 

történeteket képesek előadni azért, hogy beengedjük őket, ha pedig bejutottak az otthonunkba, az 

értékeink nincsenek biztonságban.  

 

Ismerje fel a trükköket!  

 

Ne gondoljuk azt, hogy a szőnyeg alatt, a ruhás szekrénybe akasztott kabát zsebében, a hűtőgépben 

vagy a fűszerek között nem találnak rá féltett 

dolgainkra!   

 

Ne tartsunk otthon nagy mennyiségű 

készpénzt, értékeinkkel ne hivalkodjunk! 

Lehet, hogy akiknek beszéltünk róla, vagy 

megmutattuk féltett dolgainkat nem akarja 

azokat megszerezni, de ha elterjed, hogy sok pénzt tartunk otthon, értékes tárgyaink vannak, a 

bűnözők célkeresztjébe kerülhetünk.  

 

Ha díjbeszedők, egyéb hivatalosnak tűnő idegenek érkeznek, kérjünk tőlük igazolványt!  

A szolgáltatók munkatársai ugyanis egységes formaruhát viselnek, sorszámozott, arcképes 

igazolvánnyal rendelkeznek, melyet érkezésükkor fel kell mutatniuk, a legtöbb szolgáltató 

esetében csak személyi igazolvánnyal érvényesek. Ne legyünk szemérmesek elkérni, és 

közelebbről megnézni azokat!  Mielőtt beengednénk az ismeretlent, bátran kérjük meg, hogy 

várjon, amíg az adott szolgáltatónál név szerint érdeklődünk felőlük. A trükkös tolvajok az 

eredményt nem szokták megvárni!  

 

Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjunk! Kérjünk csekket, vagy 

számlaszámot! A pénzintézetek nem folyósítanak hamis pénzt, így a postás sem hozhat ilyet nyugdíj 



címén sem! Nincs szükség az ellenőrzésükre, ilyesmit sem rendőrök, sem az önkormányzatok, sem 

a posta dolgozói nem végeznek felkeresve minket az otthonunkban!  

A pénzváltás egy idegennek nagyon kockázatos dolog. Valódi bankjegyért könnyen 

kaphatunk hamisítványt! Akkor is segítőkészek lehetünk, ha váltás helyett útba igazítást adunk egy 

közeli bolt, bank vagy a posta felé!  

Az elkövetők gyakran hivatkoznak arra, hogy elromlott autójuk miatt nem tudnak hazajutni az 

aggódó családhoz, ezért sürgősen pénzre van szükségük. A kölcsönért cserébe értékesnek tűnő 

zálogot kínálnak, amelyről később kiderül, hogy értéktelen.  

 

Az úgynevezett „unokás trükköket” a családtagjaiért 

aggódó, főként idős emberek megkárosítására találták 

ki, akikkel megpróbálják elhitetni, hogy szerettük nagy 

bajba került, vagy baleset érte, és sürgősen pénzre van 

szüksége. Rokonaival lehetőség szerint mindig beszélje 

meg, hogy baj esetén hogyan értesítik egymást!  

 

 

Fölösleges információkkal ne segítsük az elkövetők dolgát. Ne írjunk ki a postaládánkra olyan 

információt, amiből kiderül, hogy hányan élnek a lakásban. Az özvegy és a Dr. jelzés pedig szinte 

vonzza a csalókat és a betörőket.  

 

 

Kérjük, mutassa meg kiadványunkat gyermekeinek, unokáinak is, hogy tanácsaikkal, 

figyelmükkel ők is hozzájárulhassanak az Ön biztonságához! 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal értesítse a 

rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

 

 



 

 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! 


