
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

K E C S K E M É T 
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 

e-mail: elbir@bacs.police.hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 

 
 

 
 
A bűnelkövetők mindig a leggyengébb ellen-
állást keresve követik el cselekményeiket, 
ezért támadnak meg, ejtenek tévedésbe 
gyermekeket, nőket és egyedül élő, védeke-
zésre képtelen időseket.  
 
Módszereik eltérőek, azonban céljuk minden 
esetben az idős ember pénzének, értékeinek 
megszerzése. Egyesek magukat a nyugdíjbizto-
sítási igazgatóság, az önkormányzat munkatár-
sainak kiadva jutnak be az idős emberek laká-
sába, ahol „egyszeri, különleges támogatást adnak az ott lakónak”, hivatkoznak nyugdíjeme-
lésre, ….  
Általában nagy címletű pénzzel fizetnek, így a nyugdíjas kénytelen pénzt visszaadni, ilyenkor 
kifigyelik honnan vette elő a pénzét. Ezt követően a figyelmet elterelve – vizet kérnek, WC-
re, mosdóba mennek, meg akarják vizsgálni a nyugdíjas szociális körülményeit, az egész la-
kást, házat, a gyógyszereket… – egyikük a már felderített helyről eltulajdonítja a megtakarí-
tott pénzt, esetleg az ott lévő egyéb értékeket.  
Másik trükk szerint az elkövetők valamely szolgáltató – víz, gáz, áram, távhő, kábeltelevízió, 
telefon, …– munkatársának adják ki magukat és rutin ellenőrzésre hivatkozva jutnak be a 
lakásba, majd ott egyikük eltereli a házigazda figyelmét, míg a másik kutatást végez a lakás-
ban, és pénzt, ékszereket tulajdonít el, ugyanis ezek nem foglalnak nagy helyet, feltűnés nél-
kül el lehet azokat vinni. A lopással okozott kárt még azzal is fokozhatják, hogy az „ellenőr-
zésért” pénzt kérnek. 
 
A fenti bűncselekmények egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel megelőzhetők! 

 
 A kertkaput, a lakásajtót minden esetben 

tartsák zárva, így tudják megválogatni 

azt, hogy kit engednek be a lakásukba, 

ingatlanukba. Lakótelepi lakás esetében 

mielőtt bárkinek ajtót nyitnának, a kite-

kintő nyíláson át nézzék meg ki akar 

Önökhöz bemenni. A bejárati ajtót min-

den esetben fel kell szerelni biztonsági lánccal, amely használata során megóvja az ott lakót 

attól, hogy illetéktelenek erőszakkal bemenjenek a lakásba.  
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 Mind a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, mind a szolgáltatók 

munkatársai –a szolgáltató által kiállított– sorszámozott, 

arcképes igazolvánnyal rendelkeznek! Ezek az igazolványok 

a legtöbb esetben csak személyi igazolvánnyal együtt érvé-

nyesek, és azokat az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel 

kell mutatniuk. A közműszolgáltatók munkatársai egységes 

formaruhát viselnek. Abban az esetben, ha mégsem teszik 

meg kell kérni őket arra, hogy igazolják magukat. Ha a fel-

szólításnak nem tesznek eleget nem szabad beengedni őket az udvarba, a lakásba.  

 A szolgáltatók munkatársai csakis a lakók 

hibabejelentésére érkeznek, esetleg a mérő-

órák ellenőrzése céljából kereshetik fel a 

lakosságot, de a legtöbb esetben előre, pos-

tai úton jelzik annak várható időpontját. 

Ezekben az esetekben is kérni kell az iga-

zolványukat. 

 A legtöbb szolgáltató üzemeltet egy, a lakosság által ingyenesen hívható telefonvonalat, ahol 

meg lehet kérdezni azt is, hogy a kapuban, az ajtóban álló –magát az adott szolgáltató mun-

katársának mondó– személy valóban annak a cégnek a munkatársa-e.  

 E bűncselekmény-típusok megelőzésével kapcsolatban tudni kell, hogy a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóságtól csak és kizárólag az ellenőrzési osztály munkatársai végeznek helyszíni kör-

nyezettanulmányt. Ők is arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, pénzt nem adnak, és nem fo-

gadhatnak el. Minden egyéb nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés a megyei nyugdíjbiztosítási 

igazgatóságon történik. A szolgáltatók közüzemi díja-

ikat ma már kivétel nélkül postai úton szedik be, az 

esetleges javítási szolgáltatás díját pedig csakis a ma-

gát – a szolgáltató által kiállított – arcképes igazol-

vánnyal igazoló, a szolgáltató által kiadott hivatalos 

számlát átadó munkatárs részére szabad átadni. 




