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Kérjük, fogadja meg bűnmegelőzési tanácsainkat, hogy az 

advent időszakában se váljon trükkös elkövetők 

áldozatává! 
 

 

Trükkös lopás 
 

 Ne engedjen be senkit a lakásába, akinek 

személyazonosságáról nem győződött meg hitelt érdemlően, 

még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy vállalat 

képviselőjének mondja magát!  

 A nyugdíjbiztosító, valamint a szolgáltatók munkatársai 

sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ezek az 

igazolványok a legtöbb esetben csak személyi igazolvánnyal 

együtt érvényesek, amelyeket az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell 

mutatniuk. Amennyiben ezt mégsem teszik meg, kérni kell, hogy igazolják magukat. 

Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, de 

még az udvarra sem! 

 Amennyiben a hívatlan vendég már akarata ellenére belépett 

az otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül!  

Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, meghátrál és 

távozni fog. 

 Amikor a „látogató” távozik, írja fel a gépkocsija 

rendszámát, színét, típusát!  

 Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által használt tárgyakat ne dobja ki, ne 

mossa le, mert ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi nyomozásban! 
 

 

Unokázós csalás 
 

 Kérje el a hívó fél telefonszámát és szakítsa meg a beszélgetést! 

 Hívja fel azt a hozzátartozóját, akire az ismeretlen telefonáló 

hivatkozott és ellenőrizze a hívás valóságtartalmát! 

 Idegenek előtt, nyilvános helyen családi kapcsolatairól, 

magánügyeiről ne beszéljen! Ezekkel az információkkal a 

bűnelkövetők visszaélhetnek. 

 Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal 

értesítse a Rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 



 

 

„Telefonfeltöltéses” csalás 
 

 A jelzett tartalmú telefonhívások esetében a kapott utasításokat ne 

hajtsa végre!  

 Kérjen egy visszahívható központi számot!  

 PIN-kódját illetékteleneknek soha ne adja meg! 
 

 

„Wangiri” hívások 
 

 Ha egy Ön által nem ismert külföldi telefonszámról érkezik 

hívása, a legbiztonságosabb, ha nem fogadja azt. 

 Amennyiben nem ismeri a külföldi hívószámot, 

semmiképpen ne hívja azt vissza! 
 

 

Tűzifavásárlás, csatornajavítás, házalók 
 

 Tűzifát csak telephellyel rendelkező, leinformálható 

kereskedőtől vásároljon!  

 Minden esetben kérjen számlát, és csak szállítólevél ellenében 

vegye át a fát!  

 Ha lehetséges, kizárólag térfogatra és ne tömegre vásároljon 

tűzifát! 

 Csatornajavítást csak leinformálható vállalkozóval végeztessen! 

 A munka megrendelése előtt célszerű pontosan rögzíteni, hogy a 

kialkudott ár milyen költségeket tartalmaz.  

 Házaló kereskedőtől ne vásároljon! Lehet, első pillantásra jó üzletnek 

tűnik, azonban az esetek többségében kiderül, hogy egyrészt az áru 

minősége nincs arányban a kifizetett összeggel, másrészt a vásárló – 

az esetlegesen felmerülő – szavatossági igényét sem tudja a 

későbbiekben érvényesíteni.  

 

 

 
 

 

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztályának Bűnmegelőzési Alosztálya! 
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