
A leggyakrabban elkövetett bűncselekmények, elkövetési 

módszerek 

Az időskorúakat veszélyeztető bűncselekményeket célszerű két, jól elkülöníthető 

szemszögből vizsgálni. 

Az első csoportba tartozó személy: aktív, otthonát elhagyó, ügyeit intéző, szórakozást 

kedvelő. 

A második csoportba tartozó személy: passzív, otthon tartózkodó, kertjében tevékenykedő. 

A legtöbb időskorúra ez jellemző. 

Zseblopás 

 Általában nagyvárosi jelenség. 

 Erre a bűncselekményre szakosodott elkövetők általában piacon, bevásárló 

központokban, üzletben, tömeget vonzó rendezvényeken, tömegközlekedési eszközön 

hajtják végre tettüket. 

Rablás 

 Előzmény: megfigyelik az áldozatot. 

 Ad-hoc jelleggel 

 Elhagyatottabb, vagy sötétebb helyen megtámadják. 

 Az anyagi veszteségen kívül sokszor különféle típusú és súlyosságú sérüléseket is 

elszenved az áldozat. 

/ Rablás: Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből 

valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. / 

Alkalmi lopás 

 Átmenetileg őrizetlenül hagyott táskát, indítókulcsot stb. tulajdonítanak el. 

 Az áldozat figyelmetlenségét kihasználva (sértett üzletben az árut nézegeti, vagy  

pénztártól való távozás után amikor pakol, valamint szórakozó helyen  nem ügyel 

értékére). 

 Tömegközlekedési eszközön (távolsági buszon, vonaton) míg csomagjait pakolja, 

toalettre megy és értékeit őrizetlenül hagyja. 

 Kórházban szintén őrizetlenül, szemelőt hagyott értékek eltulajdonítása alkalmával 

történik. (PIN kód, Bank kártya) 

Lopás (besurranás módszer)  

 A tettesek olyan lakásokat, családi házakat kutatnak fel, amelyeknél a lakásajtó, 

kertkapu nincs zárva és az ott lakók nem felügyelik azok valamennyi helyiségét. 

 Általában az előszobából akkor mennek beljebb, ha a tulajdonos alszik vagy a kertben 

pihen, tevékenykedik. 

 A besurranó általában hamar felméri a helyszínt és az elől hagyott értékeket gyorsan 

összegyűjti. 



/ Lopás (besurranás módszer): Főleg vidéki kisvárosokban, településeken jellemző, hogy az 

elkövetők gépkocsival megjelennek a községben, majd a lehetséges áldozatok mozgását 

figyelik meg. Arra számítanak, hogy a vásárolni, orvoshoz vagy a templomba induló sértett 

nem viszi magával a lakáskulcsát, hanem azt elrejti valamilyen  biztosnak vélt helyre (lábtörlő 

alá, virágcserépbe, villanyórába, ajtófélfára stb.) Ezt kilesve az áldozat távozását követően a 

bűnelkövetők bemennek a tulajdonos kulcsával. / 

Házalással elkövetett csalások 

 Termékekkel történő házalással klasszikus esete a tűzifa-, szén- vagy burgonyaeladás, 

ebben az esetben az elkövetők a mennyisséggel élnek vissza. A kifizetett értéknek 

megfelelő árumennyiség töredékét pakolják le, adják át. 

 Szolgáltatással történő házalás, amikor az elkövető szolgáltatását vonzó áron ajánlja, 

de a fizetés alkalmával már jóval nagyobb pénzt kér a szolgáltatásért. 

 Hihetőbb változat amikor valamilyen gyógyászati segédeszközt, gyógyhatású 

termékeket kínál fel az elkövető. Mivel az ilyen árucikkek egyébként is drágák, ezért a 

csaló akár csillagászati összeget is kérhet silány termékéért. 

/ Házalással elkövetett csalások: szolgáltatások lehetnek; köszörűs, bádogos, hőszigetelő, 

nyílászáró-cserélő stb. Könyvet, vagy antik bútort megvásárolni szándékozó személyek. / 

„Trükkös” lopások, csalások módszerei 

1. Az általános elkövetési mód, amikor a kitalált történet célja mindössze annyi, hogy az 

elkövető a lakásba bebocsátást nyerjen és onnan ezáltal értékeket tulajdonítson el, pl. 

szomjas, kér egy pohár vizet, csak le akar ülni, mert elfáradt, vagy rosszullétet színlel 

stb. 

2. A bejutáson kívül az elkövetőnek az a célja, hogy a sértett megmutassa a 

készpénzének tárolási helyét, pl. önkormányzati dolgozóként bemutatkozó tettes 

segély kifizetését helyezi kilátásba, azonban csak nagycímletű pénzzel tud fizetni, így 

az idős személy visszaadni kényszerül és ezáltal tudtán kívül megmutatja 

készpénzének tárolási helyét. 

3. Az elkövető olyan legendával áll elő, amelynek hallatán az áldozat önként pénzt ad át 

részére, pl. adományozás, álrendőrként lefoglalja a pénzt, mivel az hamis stb. 

/ Az „alaptípus” esetében csak a kommunikációt folytató elkövető válik láthatóvá a sértett 

számára, rejtve maradó társának a feladata pillanatok alatt felkutatni az otthon tárolt 

készpénzt, egyéb könnyen mozdítható értéket (ékszer, óra, mobiltelefon stb.). Ezalatt a 

társalgást folytató személy a lakás kutatás szempontjából érdektelen helyiségében tereli az 

áldozatot, és ameddig csak lehet, ott szóval tartja, így biztosít időt társának a kutatásra. 

A másik módszer alkalmával nem elég elterelni a sértett figyelmét a kutatás helyéről, előtte 

még azt is el kell érni, hogy a pénze tárolási helyét akaratlanul is megmutassa. Ennél a 

megoldásnál a kutató nem szükséges, hogy rejtve maradjon, hiszen a társalgást folytató 

személlyel együtt bizalmat nyer a sértettől. A társalgást folytató személy rövid időre a sértettet 

figyelmét elvonja addig, míg a kutató a „rejtekhelyről” másodpercek alatt kiveszi a pénzt, ami 

gyakran a sértett teljes anyagi tartalékát jelenti. 

A tettes lehet akár magányos is, rendkívül határozott fellépésű, a hivatalos személyt hitelesen 

alakítani és improvizálni tudó elkövető. 



Az ismertetett taktikák alapján tehát leggyakrabban az elkövetők létszáma 1-2 fő. Nem 

zárható ki azonban az sem, hogy ennél népesebb társaság jelenik meg a sértet otthonánál. 

Ilyenkor akár körbe is állhatják az udvaron, ami már fizikai gátja is lehet annak, hogy 

mozogjon. A társalgást folytató személy társai esetenként fesztelenül mozoghatnak ki-be a 

lakásba úgy, hogy a sértett észre sem veszi, vagy amennyiben mégis és ezt szóvá teszi, akkor 

viselkedésükre méltányolható magyarázatot adnak (pl. hosszú utat tettek meg, ezért el kellett 

menni WC-re). / 

Otthonunk biztonsága védelmében, hogy teljes körű legyen: mechanikai, biztonság 

technikai eszközökre, elektronikus jelzőrendszere, élő (kutya) őrzésre van szükség, a 

megfelelő magatartások betartása mellett. 

 

Riasztók és kamerarendszerek: 

https://geovision.shop.hu/ 

 

https://geovision.shop.hu/

