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Ne a tolvaj költse el a nyugdíját!
avagy a „trükkös lopások” elleni védekezés
A „trükkös lopások” vonatkozásában kijelenthető, hogy az elkövetői oldal részéről az ötletek
tárháza végtelen, így a módszerek taxatív felsorolása és tipizálása helyett sokkal fontosabb az
elkövetés lényegi körülményeinek kiemelése. A helyszíneken az esetek döntő többségében
(ha nem is egy időpontban, de) több személy jelenik meg, akik valamilyen indokkal bejutnak
az ingatlanba, majd jellemzően egy hihető ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – címén arra
késztetik a sértettet, hogy nagyobb címletű pénzt vegyen elő, ezáltal felfedve a megtakarított
készpénz rejtekhelyét. Az elkövetők általában hirtelen és hihetetlenül sok információt
zúdítanak a sértettre, elterelve annak figyelmét vagy a kilátásba helyezett haszon reményében
– pl. ajándéktárgy, jó üzlet – elaltatva annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő
pillanatban meglopják. Szintén gyakori elkövetési magatartás, az elsősorban a házaló árusokra
jellemző, agresszív, erőszakos fellépés, melynek eredményeképp a sértettek a pszichés
nyomásnak engedve válnak áldozattá, egyrészt kiszolgáltatottságuk tudatában, másrészt a
mielőbbi „szabadulás” reményében. Az elemzés során vizsgált ügyekben továbbra is magas
az aránya azoknak az eseteknek, melyekben az idősek hiszékenységét, naivitását, társaságigényét, és kiszolgáltatottságát kihasználó elkövetési módszert lehetett detektálni.
Javaslataink a következők:
o Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező
idegeneket!
o Ne engedjenek be ismeretleneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos
ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek!
o Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak
otthon, hanem hívják át a szomszédot, vagy mást, akiben megbízhatnak!
o Az idegent soha ne engedjék egyedül mozogni a lakásban!
o Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan vannak, mivel érkeztek,
kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük igazolványt!
o Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket!
o Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!
o Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható jövedelem pénzintézethez,
számlára érkezzen!
o Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek mondja magát, valóban az, és
az igazolványa alapján nem tudják eldönteni ki ő, kérjenek segítséget (telefonon
ellenőrizzék a személyüket)!
o Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk
rendszámát!
Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 107
(ingyenesen hívható) telefonszámon.
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