
     

A TRÜKKÖS LOPÁS esetén az elkövetők hihetőnek tűnő mesével csöngetnek be a sértetthez,
majd bejutva a lakásba elterelik az időskorú figyelmét és közben ellopják a pénzét vagy más,
mozdítható értékeit. Kiadják magukat közmű dolgozójának (vízmű, áramszolgáltató cég),
hogy mérőórát olvasnak le, illetve túlfizetés, vagy rezsicsökkentés miatt pénzt hoztak vissza. ,
stb.)

HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

Hajnalban törték rá lakásának ajtaját az idős egyedül élő asszonyra.

Rablás kísérlete bűntette miatt indult eljárás két férfi ellen, akik fejükre símaszkot húzva, karácsony 

napján a lakásában bántalmaztak egy 82 éves Észak-borsodi kistelepülésen élő nőt.  A tulajdonos a 

gyanús külső zajokra figyelt fel, majd kinyitotta a bejárati ajtót, hogy megnézze mi történik a házának 

udvarrésze környezetében. Ekkor még nem gondolt arra, hogy ez a rossz döntése súlyos 

következményekkel járhat.  Az elkövetők benyomták rá az ajtót, így könnyen bejutottak a házába, majd 

megfenyegették, pénzének, ékszereinek átadására szólították fel. A sértettnek azonban sikerült 

működésbe hoznia az ajtóriasztó éket, és az erős riasztó hang hatására megijedtek, elmenekültek a 

helyszínről. A sértettől semmilyen értéket nem sikerült eltulajdonítani. 

SOHA NE NYISSA KI LAKÁSÁNAK AJTAJÁT ÉJSZAKA, HA GYANÚS HANGOKAT HALL.                                             

HA VESZÉLYBEN ÉRZI MAGÁT AZONNAL ÉRTESÍTSE A RENDŐRSÉGET!

RABLÁS esetében az erőszakos támadásoknak egyik módjai a közterületen elkövetett útonállás-szerű 
elkövetés, a másik amikor az időskorút az otthonába  bántalmazzák, és erőszakkal veszik el értékeit.

Tájékoztatás az időskorúakra leselkedő 

veszélyekről és egyeben ajánlás, hogy 

mit tehetnek saját védelmük 

érdekében. 

NE FELEDJE ÖN TEHET A LEGTÖBBET 
SAJÁT BIZTONSÁGÁÉRT!
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TRÜKKÖS LOPÁS
• tartsa zárva ajtaját, kapuját, szereltessen ajtajára biztonsági 
láncot, kémlelő nyílást,
• győződjön meg az idegen kilétéről, kérje igazolványát, ellenőrizze 
valós-e állítása !   
• hívja át szomszédját, ismerősét, hogy legyen jelen egy tanú,
•figyelje meg az idegent, a társait, a járművét és jegyezze fel az 
adatokat, a rendszámot. 

ZSEBLOPÁS
• kerülje a zsúfolt helyeket, figyeljen értékeire, 
• a belső zsebbe, esetleg több helyre helyezze el azokat, vagy 
tartsa maga mellett szem előtt, 
• ne tegye táskáját a bevásárló kosárba, ne helyezze a pultra,                  
• a bankkártyája mellett ne legyen felírva PIN kódja a tolvaj a 
lopást követően pénzt vehet fel  számlájáról, 
• zseblopás észlelése esetén kérje a közelben állók segítségét, 
egyedül ne szálljon szembe a tolvajjal.,                                                           
• figyelje meg külsejét, hogy személyleírást tudjon adni róla.     

A MEGYEI BŰNMEGELŐZÉSI ALAPÍTVÁNY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

SEGÍTÜNK A TECHNIKAI VÉDELMI ESZKÖZÖK  BESZERZÉSÉBEN

Elektronikus ajtóék 1.300 Ft      Személyi riasztó 300 Ft        Riasztó lakat 3.700 Ft
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
Telefon: (46) 514-523  Email: bbalap@hu.inter.net

AJÁNLÁSAINK:

A ZSEBLOPÁS esetén a tettes testközelből, észrevétlen - sokszor egy mozdulattal- veszi el az
értéket. Előszeretettel vadásznak nagy tömegben kiszemelt áldozatukra, majd a ruházat külső
zsebeiből, táskákból kiemelik pénztárcájukat.

RABLÁS
• Sötétedés után válassza az ismert és kivilágított útvonalat és 
kerülje a gyanús csoportosulást,
• ha azt észleli, hogy valaki követi, menjen be egy üzletbe, vagy 
olyan helyre ahol védelmet talál,   
• támadás esetén adja át értékeit, tegyen eleget a rabló 
felszólításának, így a súlyos bántalmazást elkerülheti, 
• figyelje meg a támadót, eszközét, távozási irányát, hogy tudjon 
információt adni, értesítse a hatóságot.


