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FELHÍVÁS 

 

ÖNKÉNTES KORTÁRSSEGÍTŐ PROGRAM 
 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya idős kortárssegítő 

programot indított, amelynek lényege, hogy az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények 

hatékonyabban megelőzhetővé váljanak.  

 

Várjuk azon önkéntes idős személyek jelentkezését, akik aktivitásuk, a helyi közösségben 

betöltött szerepük alapján alkalmasak arra, hogy a rendőrség szakmai felkészítését követően 

hatékonyan ellássák az idős kortárssegítő feladatokat. Tevékenységükkel a helyi megelőzés 

motorjai, az idősek bizalmasai lesznek, és egyfajta hidat képeznek a rendőrség és az érintettek 

között.  

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

7400 – Kaposvár, Szent Imre u. 14/c 

Tel: 06-82/502-700 (27-32) 

Email: bunmeg@somogy.police.hu 
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Vigyázzunk értékeinkre, iratainkra, legyünk óvatosak és figyelmesek! 
 

 

Közeledik Mindenszentek és Halottak Napja, majd indul az év végi vásárlási roham. Utazunk, 

rohanunk, vásárolunk és sajnos - statisztikai adatok is alátámasztják - nem fordítunk kellő 

figyelmet értékeink védelmére, amit az erre „szakosodott” személyek ki is használnak. Ebben 

az időszakban megszaporodnak a temetők környékén a gépkocsi-feltörések, alkalmi lopások, 

az ünnepek környéki forgatagban pedig ezeken túl a zseblopások is. Rendőrségi tapasztalatok 

alapján a vagyon elleni bűncselekményekből keletkezett károk nem kis arányban az áldozatok 

könnyelműségével, felelőtlenségével magyarázhatók, és jelentős részük egy kis odafigyeléssel 

elkerülhető, megelőzhető lett volna. Minden pénztárca vagy gépkocsi mellé nem lehet rendőrt 

állítani, értékeink védelme jól felfogott érdekünk. 

Az előzőekben említett bűncselekmények közös jellemzője, hogy a táskával, kabáttal, 

pénztárcával együtt iratainktól, bankkártyáinktól is „megszabadítanak” az elkövetők, több 

napos, akár hetes bosszúságot és ügyintézést okozva nekünk. Irataink védelme különösen 

fontos, hiszen nagy részét magunknál kell tartani nap mint nap, mivel nélkülözhetetlenek 

számunkra.    

 

Az alábbiakban tanácsokkal szolgálunk azon bűncselekmények vonatkozásában, melyek 

során leggyakrabban iratok is eltulajdonításra kerülnek.  

  
Gépkocsi feltörés és megelőzésének lehetőségei: 
 

Ezen bűncselekmény során főleg a gépkocsiban hagyott tárgyak – iratok, készpénz, 

bankkártya, szórakoztató elektronikai berendezések, értékesebb ruhaneműk, kisgépek, 

szerszámok – megszerzése az elkövető célja. Általánosságban megállapítható, hogy 

jellegzetes elkövetési helyszínei a lakótelepek, pénzintézetek előtti parkolók, nagyobb 

bevásárlóközpontok, oktatási-, egészségügyi intézmények parkolói, kulturális rendezvények 

helyszínei, vasútállomások, buszpályaudvarok, kivilágítatlan, őrizetlenül hagyott területek. Az 

utastérben hagyott értékek eltulajdonításának jellemző időpontja a nappali időszak. 

 

Tanácsaink: 

 

- Okmányokat tartalmazó táskát soha ne hagyjon a gépkocsiban!  



- Látható helyen ne hagyjon értéktárgyat, táskát, műszaki cikkeket az utastérben! Az 

üléseken hátrahagyott tárgy – akár ruhanemű, vagy üres táska - felkeltheti a tolvaj 

érdeklődését. A megvásárolt értékeket a csomagtartóban célszerű elhelyezni.  

- Ha csak „egy pillanatra” hagyja őrizetlenül autóját, akkor is zárja be!  

- Szereltessen járművébe riasztót! A mechanikai és elektronikus védelemi rendszer 

együttese a leghatékonyabb.  

- Sötétedés után parkoljon megvilágított, vagy lehetőleg forgalmas helyen. 

- Ha megtörtént a baj és feltörték járművét, semmihez nem nyúljon, őrizze meg azt 

eredeti állapotában, majd értesítse a rendőrséget.   

 

Zseblopás és alkalmi lopás: 

 

Zseblopás akkor valósul meg, amikor az elkövető úgy veszi el az ingóságot tőlünk, a 

közvetlen testi őrizetünkből, hogy az számunkra észrevétlen marad. A lopásnak ez minősített 

esete, bűncselekményt képez értékhatártól függetlenül, bármely csekély értékű dolog esetén 

is. Az állampolgárok biztonságérzetét az ilyen módszerrel elkövetett cselekmények jelentősen 

rontják.  

Táska, pénztárca, bankkártya, mobiltelefon – a zsebesek, zsebtolvajok kedvenc célpontjai. 

Lételemük a tömeg, forgalmas helyeken - bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési 

eszközökön, piacon, vásártereken – választják ki áldozataikat. 

 

A zsebesek ellen senki sincs biztosítva! 

 

Hogyan védje meg magát a zsebtolvajoktól? Fogadják meg a rendőrség tanácsait! 

 

- Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen tömegben tartózkodik, 

utazik!(válltáskáját maga előtt fogva közlekedjen).  

- Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben!  

- Ne tegyen egy helyre pénztárcát, csekket, hitelkártyát, iratokat, mobiltelefont! 

(Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belső zsebek, vagy a kézre, lábra erősíthető, 

övön hordható, illetve a ruházat alatt nyakba akasztva viselhető táskák.)  

- Bankkártyája mellett soha ne legyen ott a PIN kód! 

- Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját 

bevásárlókocsira, pultra!  

- A megvásárolt és kifizetett árut se hagyja felügyelet nélkül és a gépkocsiba történő 

bepakolás során is ügyeljen értékeire! 

- Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt lát maga mellett, ellenőrizze 

értékeinek meglétét! 

- Ha tetten éri a tolvajt hangosan kérjen segítséget, értesítse a rendőrséget! 

- Amennyiben észleljük, a mások sérelmére elkövetett lopást, adjuk meg a tőlünk 

elvárható segítséget, és ne menjünk el az esemény mellett, valamint tanúskodjunk a 

rendőrségen, mert legközelebb akár velünk is előfordulhat ilyen eset.    

 

Besurranásos lopások: 

 

Közös jellemzőjük, hogy más tulajdonában levő értékek megszerzéséhez egyik esetben sem 

valósítanak meg az elkövetők dolog elleni erőszakot.  

A besurranó tolvaj nyitott ajtón akkor érkezik észrevétlenül és hívatlanul, amikor a lakók 

általában otthon tartózkodnak, majd a zsákmányával csendben távozik. Jellemzője, hogy 

keresi a nyitva hagyott, vagy felejtett nyílászárókat, lépcsőházi-, és bejárati ajtókat, 



kertkapukat. Lakótelepeken és a családi házas övezetekben egyaránt tevékenykedik. Általában 

a lakások előszobájában, vagy a bejárathoz közeli helyiségekben hagyott értékek, pénztárcák, 

irattárcák, mobiltelefonok, laptop-ok, táskák, kabátok a kedvelt célpontjai, hiszen csak egy-

két perc áll rendelkezésére a cselekménye elkövetéséhez.  

Ide sorolhatóak az irodaházakban, a biztonságra kevesebb gondot fordító hivatalokban 

előszeretettel tevékenykedő elkövetők is, akik szintén az előzőekben felsorolt, könnyen 

megkaparintható értékekre hajtanak.  

 

A rendőrség tanácsai: 

 

- Ha otthon tartózkodik, zárja lakásának bejárati ajtaját, alacsonyan levő ablakait, kert-, 

vagy garázskapuját! 

- Iratokat, táskákat, mobiltelefonokat lehetőleg ne az előszobában, vagy a bejárati ajtó 

közvetlen közelében tároljon! 

- Vásárlások, szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek látogatása során iratait, táskáját 

mindig tartsa felügyelet alatt, kabátjában ne tartson pénzt, ill. értékeket! 

- Munkahelyén is – főleg ahol ügyfelek fordulnak meg - tartsa biztonságos helyen 

személyes értékeit, iratait, telefonját! 

- Szerettei sírjához történő kilátogatása során is figyeljen értékeire, mert sajnos a 

könnyelműség vámszedői a temetőkben is tevékenykednek! 

 

Vigyázzanak értékeikre! 

 

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse osztályunkat az alábbi 

elérhetőségeken. 

 

 
 

 
 

 

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

Bűnmegelőzési Osztály 
 

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121 

TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772 

E-mail:bunmeg@somogy.police.hu 
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Trükkös tolvajok, csalók – báránybőrbe bújt farkasok 

 

 

 
 

Sajnos az elmúlt időszakban az egyedül élő nyugdíjasok, idős emberek sokszor csalók 

áldozatául estek, úgy is fogalmazhatunk, hogy a bűnözők „könnyű célpontnak” tekintik őket.  

Életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, állapotukból adódóan sérülékenyebbek, 

kiszolgáltatottabbak egyes bűncselekményekkel – lopás, csalás, esetenként rablás - szemben. 

Az esetek nagy többségében a sértetti „közreműködés” is felelős a bűncselekmény 

bekövetkezéséért. Az elkövetők az idős, egyedül élő emberek jóhiszeműségét, 

segítőkészségét, hiszékenységét kihasználva a legkülönbözőbb legendákkal és történetekkel a 

kiszemelt áldozat bizalmába férkőznek, elérik, hogy beengedje őket lakásába, majd figyelmét 

elterelve az otthon tartott értékeket és készpénzt megszerzik. Ezek a történetek, legendák 

változatosak, szinte kifogyhatatlanok, igyekeznek a napi aktualitásokhoz igazítani azokat. 

 

Többször előfordult, hogy E-on, vagy valamilyen szolgáltató alkalmazottjának adták ki 

magukat és azt mondták az idős embernek, hogy túlszámlázás miatt készpénzben 

visszatérítést hoztak, de egy 20.000 Ft-os bankjegyet fel kell váltania. A pénzváltós trükk a 

megtakarított pénz helyének feltérképezésére szolgál. Nagyon fontos tudni, hogy a 

szolgáltatók alkalmazottai díjbeszedéssel, pénzvisszatérítések kifizetésével kapcsolatos 

feladatokat nem látnak el. A szolgáltató pénz visszafizetés esetén számlára utal, vagy a 

fogyasztásból jóváírja a túlszámlázás miatt keletkezett befizetést. Munkatársaik arcképes 

igazolvánnyal rendelkeznek, azzal igazolják magukat. 

 

A rendőrség biztonsági tanácsai idős, egyedül élő embereknek: 

 

- A legfontosabb tanácsunk, hogy SOHA ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába! 

A lakásajtókat, kertkapukat tartsa zárva a nappali órákban is! 

- Ajtónyitás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ki áll az ajtó előtt! Ajtajára 

szereltessen biztonsági láncot! 



- Alaposan ellenőrizze a hivatalos személy igazolványát, szolgáltatóhoz, hivatalhoz, 

hatósághoz való tartozását! A rendőr és a tűzoltó sem kivétel.  

- A víz-, áram- és gáz-, telefon-, kábeltv szolgáltató, nyugdíjfolyósító, egészségpénztár 

munkatársai senkinek nem visznek házhoz pénzt!  

- A közműszolgáltatók karbantartást, javítást előzetes bejelentés alapján végeznek, erről 

az állampolgárokat hivatalos levélben vagy közleményben értesítik 

- Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis! 

- Idegen kérésére ne váltson pénzt!  

- A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban! A mennyiben mégis tart 

otthon nagyobb összeget, idegenek előtt ne vegye elő! 

- Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át nekik hozott pénzt, csak 

akkor, ha ezt előre megbeszélték! Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy 

jöjjön vissza később, amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak! 

- Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől! 

- Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az Önt felkereső idegen 

személyekkel kapcsolatban! 

 

Amennyiben a hívatlanul érkező idegen személlyel szemben kételyei merülnének fel – a 

lakásba, udvarba történő beengedés előtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, 

szükség esetén hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy a 112-es általános 

segélyhívó számokon. 

 

Fogadja meg tanácsainkat, és jó eséllyel elkerülheti, hogy csalók és trükkös tolvajok 

áldozatává váljon! 
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