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A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájé-

koztatója 

Biztonsági tanácsok időseknek 
Az időskorúak egészségi állapotuk, élethelyzetük, körülményeik miatt könnyebben válhatnak bűncse-

lekmény vagy szabálysértés áldozatává, ezért nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzési munka keretében 

kiemelten foglalkozzunk a 60 év felettiek áldozattá válásának elkerülésével, biztonságuk fokozásával. 

Szeretnénk felhívni az érintettek és hozzátartozóik figyelmét a megelőzés fontosságára, hiszen saját 

biztonságáért mindenki maga teheti a legtöbbet! Különösen igaz ez a vagyon- és személyvédelem ese-

tében.  
 

Néhány hasznos tanács: 

 

Kellő odafigyeléssel, az elkövetési és megelőzési módszerek ismeretével az olyan - az utóbbi időben 

nagy médiafigyelmet kapott - bűncselekmények is megelőzhetők, mint az unokázós csalások, 

melyeknél  

az elkövetők - magukat családtagnak kiadva - telefonon hívják fel a kiszemelt időseket, és pénzt kérnek 

az unoka, gyermek kiszolgáltatott helyzetére (pl. baleset, tartozás) hivatkozva.    

 Az unokázós csalások  elkerülése  érdekében  a hozzátartozók készítsék fel idős rokonaikat arra, 

hogy  ilyen  esetben mi a teendő:  kérjenek visszahívást a telefonálótól, addig pedig győződjenek meg 

róla, hogy rokonuk valóban segítségre szorul-e.  Ha kiderül, hogy a történet nem igaz, azonnal hívják 

a rendőrséget (112), és tegyenek bejelentést!                                                                                                                                       

Bankkártya-adataikat soha ne adják meg idegennek, bármire is hivatkozzon a telefonban!   
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A megfelelő óvintézkedések megtétele mellett nem árt észben tartani, hogy egyes bűnelkövetők 

különböző fedőtörténetek előadásával, esetleg könnyű haszonszerzés, nagy nyereség ígéretével 

próbálnak a kiszemeltektől pénzt, értékeket megszerezni!    

 

 Az ingatlanok védelme kapcsán nemcsak a megfelelő zárak, riasztóberendezések, egyéb kiegé-

szítő eszközök (kaputelefon, kitekintő, ajtólánc, befeszítésgátló, elektromos ajtóék stb.) beszerzésé-

nek fontosságára kell felhívni a figyelmet, de az ingatlannal kapcsolatos csalásokra, és azok meg-

előzésére is.   

 Ne bízzanak meg feltétel nélkül ismeretlen személyekben, akárhogy kedveskednek is Önöknek! 

 Soha ne írjanak alá olvasatlanul hivatalos papírokat! 

 Ha eltartási szerződést kívánnak kötni, saját ügyvédet kérjenek fel, és ne döntsenek elhamarkodottan! 

 Ha jogsértés gyanúja merül fel, vagy áldozattá váltak, kérjenek segítséget, hívják a rendőrséget! 
 

(Ezt a témát dolgozza fel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Megcsalt lelkek c. kis-

filmje is, mely itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58&feature=youtu.be ) 

 
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
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