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Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a 

világon, számuk 2025-re akár meg is duplázódhat.  

 

Éppen ezért a gyorsan korosodó világban az idősek sokat 

segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. 

 

 

 
 

 

A bűnelkövetők általában a gyengébb ellenállást keresve követik el 

cselekményeiket, ezért ejtenek tévedésbe, támadnak meg gyerme-

keket, nőket és egyedül élő, védekezésre képtelen időseket. Védjük 

meg őket közösen! 
 

 

 NE LEGYEN CSALÓK ÁLDOZATA! 

Ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt.  

   

                  Trükkös lopások hamis ürügyek révén! 

 

A „segítségre szoruló” idegenek mondatai így szólnak: 

 

„Kérek egy pohár vizet, rosszul érzem magam."  

"A gyermekemet szeretném tisztába tenni.”  

„A mosdót szeretném használni."  

"A telefont szeretném használni.”  

„Baleset érte a hozzátartozóm, pénzre van szükségem.” 

 

 

A házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők, ügynökök: 

 

     „Vegyen tőlem árut, tűzifát árusítok,  

      régiséget vásárolok, megveszek bármit…”  

„Tud visszaadni 20 ezresből?” 

„Beteg gyerekeknek, egyháznak pénzadományt gyűjtök.” 

„Rendelést veszek fel bármilyen javításra.” 

 

Az ENSZ közgyűlése 

1991-ben nyilvánította 

október 1-jét az Idősek 

Világnapjává. 
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A magukat hivatalos személynek kiadók: 

 

„Villany-, gáz-, vízóra leolvasó vagyok, túlfizetés történt…” 

„Az önkormányzattól hoztam segélyt…”  

„Rendőr vagyok, hamis bankjegy van  

a nyugdíja összegében, megvizsgálhatom?” 

 

 

 

 Óvakodjon az idegenektől, ne engedje be őket a lakásába! Nézzen ki az ablakon, vagy kémlelő 

nyíláson, hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt. Győződjön meg arról ajtónyitás előtt, be van-e 

akasztva a biztonsági lánc, mely védelmet ad.  

 

 Az érkező bárkinek is adja ki magát – pl. hivatalos személyeknek – minden esetben kérjen 

igazolványt és személye azonosítása végett hívja fel az intézményt, melyre hivatkozik. A cégek 

valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, melyet intézkedésük során fel-

mutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal. A szolgáltatók nem 

térítenek vissza készpénzben túlfizetést!  

 

 Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket jöve-

telük céljáról és csak állításuk valódisága ellenőrzése után nyisson ajtót.  

 

 Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi 

intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje. A valós ado-

mánygyűjtők postai csekken kérik a befizetést, és nem készpénzt kérnek. Pénzt ne vegyen elő 

idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját. 

 

Amennyiben a hívatlan vendég akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy pillanatra 

sem felügyelet nélkül.  

A fenti bűncselekményeket, az áldozattá válást  

egészséges bizalmatlansággal,  

odafigyeléssel meg lehet előzni! 
 

Bűncselekmény észlelése esetén minden esetben soron kívül értesítse a rendőrséget a  

 

112 segélykérő telefonszámon,  

 

közölve a szükséges információkat, lehetőség szerint az elkövető személyleírását, mivel és 

merre távozott! 
Képek: internet 
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