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Bűnmegelőzési tanácsok az időskorúak védelmében 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek világnapjává. Ez a nap az 

idős emberekről, az ő tiszteletükről szól, ráirányítva a figyelmet a korosztályt érintő 

problémákra, az áldozattá válás magasabb kockázatára és a megelőzés lehetőségeire. 

A jogsértések minél hatékonyabb megelőzése érdekében kérjük, hogy fogadják meg 

bűnmegelőzési tanácsainkat és ajánlásainkat, közvetítsék idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek is! 

 Ne engedjenek be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem 

győződtek meg hitelt érdemlően, még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy 

vállalat képviselőjének mondja magát! 

 A nyugdíjfolyósító, valamint a szolgáltatók munkatársai sorszámozott, 

arcképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ezek az igazolványok a legtöbb 

esetben csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek, amelyeket az 

alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Amennyiben mégsem 

teszik meg, kérni kell, hogy igazolják magukat. Ha a felszólításnak nem 

tesznek eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, de még az udvarra sem!  

 Amennyiben a hívatlan vendég mégis belépett otthonukba, ne hagyják egy 

pillanatra sem felügyelet nélkül!  

 Amennyiben unokájuk, hozzátartozójuk nevében, illetve vele kapcsolatban 

ismeretlen személy keresi telefonon, kérjék el a hívó fél telefonszámát és 

szakítsák meg a beszélgetést! Hívják fel azt a hozzátartozójukat, akire a 

telefonáló hivatkozott és ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! 

 Idegenek előtt, nyilvános helyen családi kapcsolataikról, magánügyeikről ne 

beszéljenek! Ezekkel az információkkal a bűnelkövetők visszaélhetnek. 

 Amennyiben árubemutatóra kapnak meghívást, erről tájékoztassák fiatalabb 

hozzátartozójukat, illetve amennyiben lehetséges, kísérjék is el Önöket a 

programra! 

 Ha ismeretlen, külföldi telefonszámról érkezik hívás, ne fogadják, illetve 

semmiképpen se hívják vissza azt! 

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. 


