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A házalással elkövetett csalások a kiváló kommunikációs képességgel rendelkező elkövetők egyik 

módszere, amelynek főbb célcsoportja – az életkori sajátosságok miatt – az idős emberek.  Ravaszabb 

az a módszer, amikor valamilyen legenda alkalmazásával követik el. Pl. román állampolgárok szoktak 

hivatkozni gépkocsijuk műszaki hibájára, és a gagyi ékszerek zálogba adásával kísérelnek meg a 

„javíttatás” céljából pénzkölcsönhöz jutni. Később persze nem váltják ki a zálogtárgyat.  

 

Ennél veszélyesebb lehet a szolgáltatással történő 

házalás, pl. késélezés, ereszcsatorna javítás. Ebben 

az esetben először egy rendkívül vonzó árat közöl 

az elkövető a sértettel, majd mikor a fizetségre kerül 

a sor, akkor kiderül, az áldozat valamit „félreértett” 

és ekkor már egy gátlástalanul magas összeget 

követelnek tőle. Pl. nem 1 db kés élezése 300,-

forint, hanem a penge hosszúságának egyetlen 

centiméteréért kell ennyit fizetni. A kínos helyzetbe 

kerülő sértett arra is képes lehet, hogy amennyiben 

nincs nála elegendő készpénz, lakókörnyezetéből 

kölcsönt kérjen, és úgy rendezze „tartozását”.  

 

A tettesek egyes esetekben arra törekszenek, hogy 

a fizetésnél csapják be a „vásárlójukat” pl. az általa 

átadott 10.000,-forintost kicserélve azt állítják, hogy 

csak 1.000.-forintost kaptak, így további 9.000,-

forintot követelek alaptalanul. Itt pedig már nincs 

jelentősége annak, hogy előzőleg megbízható 

minőségű, avagy silány árut értékesítettek. 

 

A termékkel történő házalás klasszikus esete a tűzifa-, szén- vagy burgonyaeladás. A megkárosítás 

két hullámban zajlik le. Az első a leszállított áru mennyiségéből adódik, lényegesen kevesebbet 

rakodnak le a sértettnek, mint amekkorát felszámítanak neki. Mivelhogy maga a vételár reális, így 

elaltatják a figyelmét, ő pedig megfelelő szemmérték híján nem érzékeli az átverést. 

 

Modern változatában az elkövető valamilyen gyógyászati segédeszközt, gyógyhatású terméket kínál 

kiválasztott áldozatának. Mivel az ilyen árucikkek egyébként is drágák, ezért csaló akár csillagászati 

összeget is kérhet silány termékéért, amely híján van minden, az egészségi állapotot előnyösen 

befolyásoló tulajdonságnak. A különféle betegségekben szenvedő sértettek azonban kezdetben úgy 

érzik, hogy jó vásárt csináltak. Egyes esetekben megfigyelhető volt az a cizellált megoldás, hogy a tettes 

a háziorvos ajánlását is beleszőtte mondandójába, melynek során név szerint hivatkozott rá. 
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Áldozattá válását jó eséllyel elkerülheti a következő  

bűnmegelőzési tanácsaink betartásával:  
 

 

! A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy őrizzék meg gyanújukat és éberségüket a   

rámenős, munkájukat erőszakosan eladni kívánó mesterekkel szemben. Legyenek óvatosak, ne 

váljanak csalás áldozatává! 

! Elsősorban mindenki saját maga felelős az értékei megőrzéséért. Sokszor a biztonság megőrzése 

nem kerül pénzbe, sokkal inkább az óvatosságnak és körültekintőbb magatartásnak köszönhető! 

! Javasoljuk, hogy otthona felújítása során, vagy esetleges ház körüli munkák elvégzéséhez, még a 

szükséges munkálatok, javítások elvégzése előtt kérjen árajánlatot több helyről is. Ezzel elkerülheti 

a munkálatok elvégzése utáni nézeteltéréseket és azt, hogy az adott munkálat, javítás valós, „piaci” 

áránál jóval többet fizessen.  

! Ne végeztessen ház körüli munkát (csatornatisztítás, fűnyírás, parlagfű irtás, favágás stb.) 

idegenekkel, gyanús személyekkel! 

! Ne vásároljon házaló árusoktól (szőnyeg, zokni, arany, egészségügyi termék stb.) még akkor se, 

ha igen jó az ajánlat! 

! Ha bármilyen gyanús dolgot észlel (házalók, feltűnően nézelődő és kérdezgető ismeretlen 

személyek), jelentse a rendőrségnek, az önkormányzatnak! 

! Kérjük tekintse meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kisfilmjeit a következő linkeken: 

 Több jel is utalhat arra, hogy azok az emberek, akik megjelentek az építkezésünkön csalók vagy 

kóklerek. Ha szeretné megtudni, hogy miről ismerheti fel őket, látogasson el a 

http://bunmegelozes.hu/koklerek/ oldalra. 

 NBT Podcast: Az NBT Podcast vendége volt Rezsnyák Péter kivitelező építész, műszaki ellenőr, 

aki segít abban, hogyan kerülhetjük el a csapdákat. A Felújítás vagy építkezés? Csalók és 

kóklerek” című kisfilmben hasznos tanácsok hangzanak el:  

https://www.youtube.com/watch?v=0PQiXR0lwkM  

 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu  

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkp2M2gzclhSeE9TdE4za1VtdGxiaDNraWgtQXxBQ3Jtc0tsQzBXY3lEM0Q4ak04c0lXQlVHbGxqX29ISXNuc2pOVjJudmNHNU1jLUszYmxMUlZlSXlDdkFTNVZtc2o0V3pwcWF0VnoxbWROenNNakF4TDJWbG40RmNKMnZUZE1GNDlJbXVTbzZRdXRCVlpqR29uQQ&q=http%3A%2F%2Fbunmegelozes.hu%2Fkoklerek%2F&v=dHvXbqKNoUU
https://www.youtube.com/watch?v=0PQiXR0lwkM
mailto:hirlevel@veszprem.police.hu

