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Új módszer az unokázós csalásoknál! 

Szervezetben tevékenykedő bűnelkövetők a közelmúltban több alkalom-
mal is pénzt próbáltak meg kicsalni gyanútlan idős emberektől. Módszerük, 
hogy telefonon hívják fel az időseket, akiktől pénzt kérnek unokájuk, gyer-
mekük helyzetére hivatkozva. Azt kérik, hogy bankkártyájuk adatait adják 
meg, és az arról leemelt pénzzel már rendezni is tudják az éppen aktuális 
bírságot, vagy az orvosi kezelés 
árát.  

A rendőrség ezért kéri, hogy … 

- kérjen visszahívást a telefonálótól, addig 
pedig győződjön meg róla, hogy rokona 
valóban segítségre szorul-e. 

- bankkártyája adatait (az azon szereplő 
számsor, biztonsági kód, internetes biz-
tonsági kód) senki ne adja meg idegen-
nek, bármire is hivatkozzon a telefonban! 

- ha a telefonhívás ellenére unokájuk, 
gyermekük biztonságban van, azonnal 
hívják a rendőrséget, és tegyenek beje-
lentést! 

- a családban, baráti társaságban több alka-
lommal is beszéljenek a csalók módsze-
reiről!  

- a hozzátartozók készítsék fel idős roko-
naikat arra, hogy ilyen esetben mi a te-
endő!  

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha 
mégis bűncselekmény áldozatává válná-
nak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 

112-es segélyhívó számon! 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK  
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 

A viktimoló-
gia (áldozattan) 
szerint az idős 
emberek jóhi-
szeműségük, se-
gítőkészségük és 
esetenként élet-
korukból adódó 
meggyengült 
egészségi állapo-
tuk miatt kiemel-
ten veszélyezte-
tettek. Ők a ha-
gyományos er-
kölcsi értékek 
mentén élve fel 
sem tételezik, 
hogy valaki be 
akarja őket 
csapni.  

Néhány konkrét példa: 
 
- … nagyon súlyos sérülései vannak, 

fejsérülés, hangszálsérülés, úgy-
hogy ha beszél vele, ne ijedjen 
meg; 

- …itt sír, hogy anyu, anyu, nagy 
bajban vagyok; 

- … XY rendőr vagyok, a fia/unokája 
csúnyán megsérült egy általa oko-
zott balesetben, két autó kiégett, 
de meg tudnak egyezni, adom 
hagy mondja el; 

- … a mentők elvitték már a betege-
ket. Megtaláltuk a papírokat, az 
ön neve és telefonszáma volt 
benne. Sürgősségi/életmentő mű-
tétre kellene a pénzt átutalni; 

- … nagyi, rossz emberektől kértem 
kölcsön, és ha nem adom meg, na-
gyon megvernek. Kellene 6 millió 
forint, ugye tudsz adni? Arany is jó 
lesz, beadom a zálogházba és kifi-
zetem a tartozást. Később kivál-
tom és vissza tudom adni. 

- … nagyi, segítened kell, szülinap 
miatt ittam, és balesetet okoztam. 
Összetörtem egy új Mercedest, és 
nagyon megvernek, ha nem fize-
tem ki. Kellene 6 millió forint.  
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