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TRÜKKÖS LOPÁSOK
Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén
megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a
lakásukba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A módszer lényege:
Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha bejutottál érd el, hogy az idős ember elővegye
pénztárcáját és pénzt a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd meg a pénztárcájától és
értékeitől!
Ezt nevezzük trükkös lopásnak! Egy országos körkép alapján megkíséreljük a leggyakrabban
előforduló eseteket, módszereket bemutatni. A példákat az élet írta, szerkesztették a megyei rendőrfőkapitányságok bűnmegelőzési osztályai.
Extrém esetek kommentár nélkül:
Borsod Abaúj Zemplén megye egyik városában egy kertes házban lakó korosabb hölgyet szólítottak
meg a trükkös tolvajok, mondván a helyi vízművek alkalmazottjai, és mivel túlfizetést észleltek a
vízdíjszámláján, visszafizetnének pár ezer forintot. Előkerült a szokásos 20.000 Ft-os bankjegy,
hogy azt előbb fel kell váltani, így rendezhetik az ügylelet, majd a sértett megtakarított pénze ezen
percben eltűnt rejtekhelyéről az idegenekkel együtt. A károsult későn kapcsolt, ingatlana vízvezeték
csatlakozással nem rendelkezik! Már késő volt.
Komárom Esztergom megyében történt, egy idős bácsihoz tért be a magát papnak kiadó szélhámos
és hamarosan együtt imádkoztak. Az „isten szolgája„ megáldotta a karácsonyfát, miközben pénzt
tulajdonított el az idős úrtól.
Másik helyen a „pap” rontást vett le a családról amiért fizettek is neki, természetesen a többi pénzt
is ellopta. Később a család egyik tagja feljelentést tett, hogy őt meglopták, mert a rontás rajta
maradt a családon.
Budapest egyik kerületében több szépkorút látogatott meg egy magányos trükkös azzal, hogy lopják
az áramot a házukban emiatt ellenőrizni kell a kapcsolókat. A lakástulajdonosokat ide-oda
küldözgette, kapcsolják fel a helyiségek lámpáit, de előtte kivette nyakukban lógó aranyláncaikat
nehogy megrázza őket az áram! Az ékszereket eltulajdonította. Ha nem volt ékszer feltalálta magát,
ott munkabérre kért előleget és a kifigyelt helyről vitte el a pénzt.
Egy településen az elkövető nő azzal ment be az idős asszonyhoz, hogy vándorjós. Kérte vegye le
és elő az ékszereit, tegye egy rongyba azokat és a párna alá, mert különben ezek „zavarják” a
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jóslásban. A párna alól csak másnap vegye ki az ékszereket, mert így teljesül be az igen előnyös
jóslat. Az ékszeres batyu természetesen másnap nem volt ott, azt a vándorjós egy óvatlan
pillanatban ellopta.
A trükköző mottója:
„Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj
gyorsan”.
A trükköző módszere:
Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20
ezresből és adjon egy pohár vizet, Én addig az elővett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt
megszerzem.
Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be Őket lakásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég
már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.
Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog.
A „vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk,
hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.

A trükkös elkövetések gyakran előforduló változata az autópályákon elkövetett
lopás is.
A rendőrség célja többek között az, hogy a közlekedők biztonságérzete megfelelő legyen,
minimálisra csökkenjen azon állampolgárok száma, akik a gyorsforgalmi úthálózat igénybevétele
során válnak bűncselekmény áldozatává.
A közutakon elkövetett trükkös lopások leginkább veszélyeztetett sértettei a fáradt, vagy idős
autósok és a külföldi vezetők. Az elkövetők követik áldozatuk gépkocsiját, majd melléjük érve
segítő szándékot színlelve integetnek, jelezve, hogy valamilyen műszaki hiba áll fenn. A megálló
gépkocsi vezetőjének felajánlják segítségüket, akit a jármű hátsó részéhez hívnak, és segítőkészen
próbálják megoldani a problémát. Eközben társuk gyorsan a gépkocsihoz lopódzik - melynek ajtaját
általában a vezető gyanútlanul nyitva hagyja- és ellopja a gépkocsiban található értéktárgyakat,
GPS-t, készpénzt, vagy magát az autót lopja el.
Más alkalmakkor benzinkútnál, parkolóban pihenő autósokat keltenek fel azzal, hogy probléma van
az autójukkal. A fáradt sofőr figyelmét elterelik az autó hátsó részénél, ez alatt társuk ellopja az
utastérben őrizetlenül hagyott értékeket, vagy az indítóban hagyott slusszkulcs segítségével
tulajdonítja el a gépjárművet.
Hogyan előzhető meg a klasszikus trükkös lopás ?
1. Útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig tartsa magánál!
2. Ha elhagyja a gépjárművet, ne hagyjon értéket az utastérben, ne felejtse az autóban a
slusszkulcsot!

3.
4.
5.
6.
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Értéktárgyait hagyja a csomagtartóban, ne legyen szem előtt a műszerfalon, vagy ülésen
pénztárca, telefon, GPS készülék, kabát!
Minden esetben zárja be gépkocsija ajtaját, ha elhagyja az autót!
Hosszabb utazás előtt ellenőriztesse a gépjármű műszaki állapotát, alkalmas-e a hosszabb
távú közlekedésre!
Ha más is utazik Önnel, valamelyikük maradjon a gépkocsiban!

Trükkös lopásnak hívjuk azt is, amikor kiszúrják a bankból vagy a pénzkiadó automatától induló
sértett gépkocsijának a kerekét, és kerékcsere közben ellopják az őrizet nélkül maradt pénzét
okmányait. A pénzintézetből nagy összeggel távozók ezt úgy kerülhetik el, hogy ha először
szándékosságra gondolnak. Amikor leeresztve találják a kocsijuk kerekét, és nem kezdenek hozzá
egyedül a kerékcseréhez, hanem segítséget hívnak.
Egy másik jellemző elkövetési mód, hogy a bankból távozót többen körülveszik, térképet
mutogatnak neki, útbaigazítást kérnek tőle és közben ellopják a pénzét. Előfordul, hogy követik az
autót, megvárják amíg a vezető leparkol és elmegy, majd betörik az ablakot és kiemelik a kocsiban
hagyott pénzt. Volt már példa arra is, hogy akkor törték be az ablakot, amikor a sértett még bent ült
az autóban.

Értékeik megőrzése, saját biztonságuk érdekében mindig az állampolgárok
tehetnek a legtöbbet. Kérjük fogják meg tanácsainkat !
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