Intézkedési tervet dolgozott ki a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság a trükkös lopások visszaszorítása érdekében. Ennek értelmében 2015.
április 13-tól rendőrök, polgárőrök, önkéntesek,
a ZMRFK közfoglalkoztatottjai, családgondozók, védőnők, falugondnokok településről településre, utcáról utcára, házról házra járva keresik
fel a 65 év feletti, idős embereket és az elbeszélgetés mellett szórólapokon is felhívják a szépkorúak figyelmét arra, hogy idegent ne engedjenek
be házukba. Ha segítségre van szükségük, akkor
hívják bizalommal a zalai rendőröket.

A 65 év feletti korosztályhoz tartozók - közülük
is főként az egyedülállóak - életkori, fizikai,
mentális sajátosságaikból, és a társadalomban
betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, ezáltal fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben, ugyanakkor anyagi lehetőségeik miatt kevésbé képesek a bűncselekmények
elleni védekezésre.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
Zala megyében 53.381 hatvanöt év feletti idős
ember él.

A bűnelkövetők a sérelmükre elkövetett bűncselekmények során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, többnyire egyedül,
vagy másik idős emberrel élnek. Jó megjelenéssel, határozott fellépéssel, idősek számára hihető,
életszerű, a mindennapjaikban szerepet játszó
történetek (nyugdíj, földbérlet, villanyszámla, fa
kivágás, eladás stb.) előadásával férkőznek a
potenciális áldozatok bizalmába. Megkönnyíti
dolgukat, hogy ezen korosztály tagjai könnyen
kötnek ismeretséget, legtöbb esetben örülnek,
hogy beszélgethetnek valakivel, gyakran maguk
hívják, engedik be az elkövetőket lakásukba,
ahol nem figyelnek értéktárgyaikra, készpénzükre. Az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig
gyakori közreható áldozati magatartás.

A bűnmegelőzési munkába bevonta a rendőrség
a Zalaegerszeg TV-t is, ahol hétről hétre a trükkös lopások elkerülésére készített filmeket és
stúdióbeszélgetéseket láthatnak.
A bűncselekmények megelőzése érdekében a
zalai rendőrök minden nyugdíjas klubot felkeresnek és ismeretterjesztő előadásokat tartanak
az időseknek.

nyugdíjas személyek tájékozatlanságára, kiszolgáltatottságára, egyedül élésére, kifejezetten idős
korára és ebből adódóan fogyatékosságára alapozva kísérlik meg a bűnözők az otthon tartott
pénzeik megszerzését.
Ezen korosztály tagjai sérelmére jellemzően vagyon elleni bűncselekményt, ezen belül is elsősorban lopást (alkalmi, zseb, betöréses, besurranásos, trükkös, pénzváltásos, kórházi lopás) és
csalást követnek el. Napjainkban megfigyelhető
a sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények
számának növekedése. Áldozattá válásuk oka
egyrészről a sértetti közreható magatartás, másrészről az, hogy az elkövetők számára az idősek
a könnyű pénzszerzés lehetőségét jelentik.

Az elkövetők gyakran rendőrnek, postásnak,
önkormányzati dolgozónak, a nyugdíjfolyósító
munkatársának, hittérítőnek, hitelügyintézőnek
adják ki magukat. A lakásba történt bejutást követően már könnyű dolguk van az értékek feltérképezésére, a tulajdonos figyelmének elterelésére.
Az ilyen jellegű bűncselekményekre jellemző,
hogy a bizalom elnyerése érdekében az elkövetők által alkalmazott legendák egyre sokszínűbbek, aktualizáltabbak, az adott körülményekhez
jól illeszthetőek, ezáltal megtévesztésre alkalmasak. A kiszemelt áldozatnak előnyt, jót, hasznot
ígérnek, melynek hatására annak védekezési mechanizmusa „kikapcsol”, elmarad az egészséges
kételkedés, a kontroll, és az eredmény a bekövetkezett bűncselekmény.
Ezeknek a cselekmények a felderítése több
szempontból is nehéz. Egyrészről az áldozatok
gyakorta az elkövetés után hosszabb idő elteltével tesznek bejelentést a rendőrségen, másrészről
a sértettek figyelmetlensége, korából következő
fogyatékosságai miatt kevés olyan információval
rendelkeznek, amelyek segíthetik a bűncselekmény körülményeinek tisztázását, az elkövetők
azonosítását. Jellemző még, hogy az idős emberek szégyellik, és magukat okolják a történtekért,
így csak az ismerősök, vagy a hozzátartozók
bíztatására, vagy felszólítására értesítik a rendőrséget.

A sérelmükre elkövetett bűncselekmények helyszíne többnyire az idős ember otthona, illetve
közterület (parkok, utca). A rendőrségi statisztikák szerint a rablásokat az elkövetői oldalról
túlzott agresszió és erőszakosság jellemzi. Sajnos
nem egyszer előfordul, hogy „trükkös” lopás,
vagy csalás észlelésekor az áldozatok ellenállását
követően a vagyon elleni bűncselekmény akár a
testi épséget is veszélyeztető bűncselekménnyé
alakul át.

Az ingatlancsalások jelentős hányadát idősek –
jellemzően 70 éves kort meghaladó –sérelmére
követik el, akik többnyire egyedül élnek, gyakran időskori szellemi leépülésben szenvednek,
esetleg komoly mentális betegségük van. A fentiek miatt könnyen bírhatók rá arra, hogy a tulaj-

Ünnepek előtt jellemzően megsokasodnak az
olyan jellegű csalások, melyek során az idős,
-2-

don átruházáshoz szükséges szerződést aláírják.
Az elkövetők leggyakrabban járadéki jellegű
szerződést íratnak alá a sértettel, sokszor egyidejűleg hozzá is költözve, ami azt eredményezi,
hogy annak esetleges egyéb anyagi javaihoz is
könnyedén hozzáférnek, megszerzik. (pl. nyugdíj, értékes műtárgyak, festmények stb..).

Amennyiben a sértettek a cselekményt mégis
észlelik, és még ellenállást is tanúsítanak, vagy
megkísérlik vagyontárgyaikat megvédeni, a vagyon elleni bűncselekmény akár a testi épséget is
veszélyeztető cselekménnyé alakulhat. Ezért is
fontos hangsúlyoznunk, hogy kellő óvatossággal
és bizalmatlansággal a trükkös lopások megelőzhetők.

Az idősek gyakran válnak besurranásos, illetve
zseblopás áldozatává, amelyhez nagymértékben
hozzájárul a sértett közreható magatartása (nyitva hagyott kapuajtó, záratlan lakásajtó, bevásárló
táska tetején hagyott pénztárca stb..), illetve az a
tény, hogy kismértékben, vagy egyáltalán nem
védik vagyonvédelmi eszközökkel ingatlanukat,
bevásárlásnál, ügyintézésnél figyelmetlenek.

Az időskorúak, mint általában különösen védtelen csoport védekezési képességeinek növelése
leginkább azzal emelhető, ha az áldozattá válás
reális kockázatát láthatóvá tesszük számukra,
egyúttal az elkerülés, a megelőzés eszközeit,
módszereit, megismertetjük velük. Éppen ezért a
sértetté válás megelőzésének legfontosabb állomása a jellemző áldozati magatartások rendszerezése, a bűncselekmények létrejöttét elősegítő
okok, körülmények feltárása, majd az ehhez illesztett védelem megszervezése, kiépítése.

A trükkös lopások
elkövetői különféle
hivatalos személyeknek (önkormányzatok
és állami cégek munkatársainak,
Elektromos Művek, Vízművek alkalmazottainak) adják ki magukat, és az áldozatok
jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát
kihasználva tulajdonítanak el tőlük értékeket
(ékszereket,
készpénzt, mobiltelefont stb..). A sértettek
gyakran maguk hívják, engedik be az
elkövetőket lakásukba, udvarukba, ahol nem figyelnek vagyontárgyaikra, egyéb értékeikre, készpénzükre. Előfordul, hogy fenti bűncselekményt az érintett sértettek nem is észlelik, arra csak akkor derül fény,
amikor az elkövetők elfogásra kerülnek, és azok
vallomásukban tárják fel az általuk korábban
elkövetett cselekményeket.

A rendőrök rendszeresen elemzést készítenek az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. Ennek megfelelően szervezik az akciókat, járőr útvonalakat. A rendőrség
bűnmegelőzési egységei folyamatos kapcsolatot
tartanak a helyi önkormányzatokkal, polgárőr
szervezetekkel, helyi médiával, ismertetik azokat
a bűncselekményeket, elkövetési módokat melyek ezen sértetti kör biztonságát veszélyeztetik.
Rendszeresen élnek a helyi írott és elektronikus
sajtó nyújtotta tájékoztatás lehetőségével ajánlások, cikkek, riportok formájában. Az idősek védelme érdekében valamennyi megyében a bűnmegelőzési szakemberek kiépítették a kapcsolatot a történelmi egyházak vezetőivel, remélve,
hogy az ajánlások a hívek mind szélesebb köréhez eljutnak.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya
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Te is érzed a nyár közeledtét?
Érzed mennyivel nehezebben megy a tanulás amióta megérkezett a jó idő?
Nyugi! Már csak pár hetet kell kihúzni ebből
a tanévből és jön a megérdemelt pihenés! Na
persze akkor lesz megérdemelt (a szülők
szerint), ha a bizonyítvány megfelel az elvárásaiknak.
Hagyjuk is a tanulást és az év végét, hiszen
sokkal kellemesebb élmény is vár még addig
rád és társaidra, nevezetesen az osztálykirándulás!

Egy várva várt kirándulást is tönkretehet egy kellemetlen esemény, és egy
előre feledhetőnek kikiáltott úti cél is
lehet örök emlék, ha jó a társaság!
Először is, a kirándulás ne a kockulásról
szóljon, tehát az okostelefonok lehetőleg
maradjanak otthon! Beszéljétek meg előre,
hogy ki visz fényképezőgépet, akkor elegendő egy, v. két masinára vigyázni, és nem
kell külön őrző-védő céget alapítani a telefonok megóvására!
Ha már fotók:
Jól gondoljátok meg, hogyan pózoltok, mit
tesztek egy ilyen fotón, videón! Ha szerencsétek van, nem ti lesztek a youtube legfris-

sebb lúzerei. Ha most büszkék is lennétek
rá, négy-öt év múlva már higgyétek el ciki
lesz, hogy még mindig a „kacagtató” felvételekkel azonosítanak benneteket.
A képeket/videókat lehet, hogy csak a haveroknak szántad, de ha rossz kezekbe kerülnének, vajon bevállalnátok a mostani és a
leendő családotok előtt is? Te hogy néznél
szüleidre, ha hasonló fotót találnál róluk?

Figyelj értékeidre!
Hallottál már a zsebesekről? Általában buszokon, vonaton, nagyobb tömegeket vonzó
helyeken fordulnak elő, például
plázákban, bevásárló központokban. A lökdösődést,
hangoskodást, vitatkozást
tudják a legjobban
kihasználni, farzsebekben, táskák
oldalzsebeiben
tartott értékekre
vadásznak. Éppen ezért a pénztárcákat, telefonokat a belső zsebben tartsátok!
Nyilvános helyen csak akkor használd a
telefonod, ha nagyon muszáj, ne „villogtasd,
menőzz” vele, ezzel a tolvajok figyelmét is
felhívod magadra!

Amennyiben kimaradást engedélyezett az
Ofő, tartsátok be a határidőt, eltűnés gyanúját ugyanis jelentenie kell a rendőrségre, és a
szülőkkel is tudatnia kell!

Annyi pénzt és ruhát vigyél magaddal
amennyire feltétlenül szükséged lesz!
Felesleges az összes zsebpénzedet magaddal
vinni, az osztálykirándulás ne a bevásárlásról szóljon! Pénzedet ne egyben, hanem lehetőleg több részre osztva tárold, biztonságos helyen (belső zsebek). Lehetőleg használj olyan pénztárcát, amely egy kis lánccal
az övhöz vagy a táskához rögzíthető!
Csomagjaidat se téveszd szem elől, azok
mindig legyenek felügyeleted alatt!

– „Megszívassunk” valakit?
Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagánykodásnak induló viccelődésből könnyen lehet
bűncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni!
Egy lopás, graffitizés, telefonbetyárkodás,
bántalmazás, verekedés, stb. adott esetben
szabálysértési- vagy büntetőeljárást, illetve
kártérítési kötelezettséget is vonhat maga
után. (Magyarul ha kárt okoztál, azt a szülőknek kell kifizetni. Ők meg majd bevasalják rajtad!)
Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is „visszaköszönhet”, pl. egy erkölcsi
bizonyítvány kiváltásakor.

Jegyezd meg a szállás címét!
Az idősebb és szerencsésebb diákok akár
több napra is elutazhatnak. Bizony előfordult már, hogy mivel párórás kimenőt kaptak, nagy sietségükben ki sem pakolták ruháikat, és máris
nyakukba vették a belvárost. Igen ám, de a
vissza utat nem jegyezték meg, és persze a
szállásuk címét, de még a nevét sem! Szerencséjükre találkoztak járőröző rendőrökkel, akik végigjárták velük a diákszállókat,
így találtak vissza a fiatalok osztálytársaikhoz. Persze ma már szinte mindenkinek van
mobiltelefonja, hasonló esetben felhívhatná
az osztályfőnököt, ha bajba került. Na de
meg van a telefonszáma? Ha nincs, kérd el
tőle!

Ne feledd!
Nagyobb tömegben senkinek sem tűnik fel,
ha valaki felemel egy táskát a földről, és a
kijárat felé indul vele. Saját érdeketek, hogy
figyeljetek egymásra! Ha már osztálykirándulás, akkor osztályközösségként éljétek át a
kirándulás örömeit, melyhez mi is kellemes
időtöltés kívánunk!
Amennyiben mégis eltűnne valamilyen
értéketek, szóljatok az osztályfőnöknek, ha
nem elérhető és lopásra gyanakodtok, értesítsék a rendőrséget a 112-es hívószámon.

A szobában gondosan pakolj el, értékeidet
ne hagyd elöl! Ha elhagyjátok a szállást,
vagy a szobától hosszabb időre távol lesztek, zárjátok kulcsra az ajtót, beszéljétek
meg kinél lesz a kulcs, és az ablakot se hagyjátok nyitva!

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
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