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NE HIGGYEN A CSALÓKNAK! 

Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsait! 

 

A bűnözők a bűncselekmények elkövetésénél azt használják ki, hogy az idős emberek 

gyakran hiszékenyek, jószívűek, vagy akár azt, hogy egyedül vannak. A sértettek óvatlansága, 

a túlzott bizalom az idegenek irányában még mindig gyakori áldozati magatartás. A lakosok 

egy része sokszor életmódjából, szokásaiból, és/vagy korából, egészségi állapotából adódóan 

könnyen megtéveszthető.  

Az idős emberek jóhiszeműségük, segítőkészségük miatt kiemelten veszélyeztetettek a 

különféle jogsértésekkel szemben.  

Az úgynevezett trükkös elkövetők egyik módszere az „unokázós” csalás. A csalók az 

időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd 

különböző indokkal pénzt kérnek.  

GONDOLJA ÁT MIT TEGYEN!  

NE ENGEDJE, HOGY BEFOLYÁSOLJÁK! 

A leggyakoribb színlelt okok: 

- Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, és az okozott károk rendezése 

miatt pénzre van szüksége. 

- Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni. 

- A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik 

szabadon. 

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Ha felmerül a gyanú, hogy 

valaki önmagát az Ön hozzátartozójának adja ki, hívja fel őt és tájékozódjon. 

 Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának 

elnyerése végett olyan információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz 

kapcsolódnak. 

 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, mert ezeket az 

információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. 

 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak 

nekik pénzt! 



 Gyanús idegenek látogatása esetén hasznos lehet, ha megjegyzik a személyleírásukat, és 

adott estben a gépjármű rendszámát. 

 Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden 

esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán 

ellenőrizzék. 

 

A RENDŐRSÉG ÖSSZEFOGÁSRA KÉRI A LAKOSSÁGOT!  

Különösen az idős emberek családtagjai, közvetlen ismerősei tudnak 

segíteni abban, hogy rokonaik nagyobb biztonságban éljenek. 

Ha szükséges, többször is hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez 

hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre,  

és mondják el nekik a rendőrség tanácsait. 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 

a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a 

fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került kijelölésre 

valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá fordulók részére elektronikus úton, előadásokon, 

fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel kapcsolatos 

büntetőjogi kérdésekben.  

A DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐK ELÉRHETŐSÉGEI 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság 

Vojtkovszky Attila r. főtörzszászlós 
Telefonszám: 06-32-411-255/32-15 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság 

Kobl Gábor c. r. őrnagy 

Telefonszám: 06-35-300-344/60-62 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Pásztói Rendőrkapitányság 

Szigyártó Marianna Éva c. r. alezredes 

Telefonszám: 06-32-460-255/63-43 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Rétsági Rendőrkapitányság 

Pálinkásné Eigen Éva c. r. őrnagy 
Telefonszám: 06-35-350-144/64-59 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Szécsényi Rendőrkapitányság 

Oman Lajos r. alezredes 
Telefonszám: 06-32-372-255/65-69 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 

Bencsik Ernő r. százados 
Telefonszám: 06-32-420-020/33-53 

E-mail-cím: infodrog@nograd.police.hu. 

A telefonos ügyelet ideje: minden hó 1. és 3. keddje, 15:00-16:00 

 

Kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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