
         

Terménylopások megelőzése 

 

Az országban több ezer hektár mezőgazdaság által hasznosított földterület van. Az ősz 

beköszöntével ezeken a területeken megszaporodhatnak a terménylopások. Ezek a 

földterületek általában a lakott településektől távol vannak, ritkábban látogatottak, ami 

megnehezíti az ilyen jellegű bűncselekmények elleni hatékony védekezést.  

Hogyan lehet megelőzni az ilyen jellegű bűncselekményeket?  

 Javasoljuk, hogy a földtulajdonosok a mezőgazdasági munkák idején, a termény 

betakarítás időszakában gyakrabban látogassák a termőterületeket, és tájékoztassák 

egymást, ha gyanús körülményt észlelnek.  

 Amennyiben a településen működik polgárőrség, mezőőri-, tanyagondnoki 

szolgálat, illetve vadásztársaság, a földtulajdonosoknak ajánlatos felvenni velük a 

kapcsolatot arra kérve őket, hogy 

tevékenységük során kísérjék figyelemmel az 

adott területeket.  

 Fontos a betakarított termények biztonságos 

tárolásáról való gondoskodás. A termények 

tárolására szolgáló épületek ajtóira, ablakaira 

kérjük, szereltessenek rácsot!  

 Az ajtók zárásáról biztonsági zárral, szükség esetén lakattal is gondoskodni kell. 

Lehetőségek függvényében alkalmazzanak riasztó-, és kamera rendszert.  

 Bűncselekmények észlelésekkor haladéktalanul tegyenek bejelentést a 

rendőrségen a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható telefonszámok 

valamelyikén. Kérjük, hogy a rendőrség kiérkezéséig ne változtassanak meg semmit a 

helyszínen, mert az esetleg rögzítésre alkalmas nyomokat megsemmisíthetik, és ezzel 

megnehezíthetik a nyomozást!  

forrás: „Pusztán hatan- hat megye rendőrségi összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért.”  

 



  
 

 

    

        

Segítünk!  
  

                      Ne váljon 

az „unokázós” csalások 

áldozatává! 

 

 

„Unokázós” csalás 

 

Ön hallott már róla? 

 

A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájuknak vagy más közeli 

hozzátartozójuknak, esetleg közeli ismerősüknek kiadva magukat hívják fel 

idegenek vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen okra, például 

tartozásra vagy balesetre hivatkozva készpénzt, pénzzé tehető értéket csalnak ki 

tőlük. 

 

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy: 

 

 a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni, megszerezni; 

 telefonon keresik fel őket; 

 valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki rossz (veszélyes, 

problémás) helyzetben van éppen; 

 az is előfordulhat, hogy a fiatalabb családtag ismerősének adják ki 

magukat és a családtagnak kérnek pénzt; 

 az idősekre lelki nyomást gyakorolnak, a bizalmukba férkőznek. 

 

Mit tehet? 

 

 Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár 

személyesen keresik meg Önt! 

 Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg bajba 

került-e! 

 Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, 

hozzátartozóval, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! 

 Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 

segélyhívó számon! 
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