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Szabályozott keretek között: 

 házalás, utcai árusítás, szeszesital fogyasztás,  
 
 
Az év végi ünnepek közeledtével egyre több településen jelennek meg az utazó árusok, a házaló, 
ügynöki jellegű tevékenységet végzők. Gyakran erőszakosak, és vannak olyan napok, amikor egy 
lépést sem lehet megtenni a környezetünkben anélkül, hogy ne szólítanák le az embert. A 
kéregetők, adománygyűjtők, szatyorból zoknit kínáló zugárusok ha tetszik, ha nem, részeivé váltak 
a hétköznapjainknak.  
 
A házalókereskedés nem új jelenség, de talán soha nem öltött akkora méreteket, mint manapság. 
Mindenhol mindent árulnak: utcán, aluljárókban, pályaudvarokon, és most már naponta csengetnek 
be a lakásokba is a különféle árusok, szolgáltatók. 
 
Többségüknek elsődleges célja a portékájuknak az értékesítése.  
Vannak azonban olyan személyek, akik e tevékenységet csak álcaként végzik. Nem kizárható, hogy 
ezek a személyek, mintegy előzetes „terepszemle” után vagyon elleni bűncselekményeket követnek 
el a területen. A lelkiismeretlen elkövetők a régi társadalmi kultúra, jámbor segítőkész szokásai 
között felnőtt idős korosztályt célozzák meg, akik készek beengedni az idegeneket és segíteni a 
svindlereknek. Gyanútlanságukat fokozza, hogy az elkövetők gyakorta választékos stílusban 
nyilvánulnak meg, jól ápolt külsővel állítanak be.  
 

H Á Z A L Ó K  
 

„Egyszerübb, elhagyatottabb emberosztályt alig képzelhetni. Egy kalap, egy ing és gatya, 

egy szűrdarócz, gombokkal megczifrázott bőrtáska; ebbül áll egész öltözetük, mellyhez téli 

időre még durva flanell-nadrág és bocskor járul. Ki szűrdarócza alá ködment is ölthet, már 

az kényelemben részesülőnek tartatik. De minek őket festenünk!  Nem ismerik e őket 

olvasóink ugy is eléggé? Hisz ők mindenütt és mindenkor vannak, s életmódjokban 

egymáshoz majdnem hajszálig egyenlők.” 

        TERMÉSZET folyóirat  
                                                                                                  1838. Nyárelő 5ikén. 
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Az így kialakult helyzetben a települések közbiztonsági problémái egyre inkább az 
önkormányzatokra nehezednek és a tapasztalatok szerint e tekintetben a lakosság velük szemben 
támasztott biztonsági igényei folyamatosan nőnek.  
 
Ebben a helyzetben a helyi önkormányzatok is sokat tehetnek megfelelő intézkedésekkel, közterület 
felügyelők, polgárőrök, településőrök bevonásával betartathatják a helyileg hozott rendeleteket és a 
problémakör szabályozott módon kezelhető. 
 
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek! Levelünk mellékletében mintaként egy kistelepülési 
önkormányzati rendeletet küldünk meg, melyben a közterületek használatának rendjére, valamint a 
közterületen történő szeszesital fogyasztásra vonatkozó szabályok kerültek megfogalmazásra.  
 
Köszönettel tartozunk Tiszakeszi község önkormányzatának és polgárőrségének az általuk nyújtott 
szakmai segítségért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az illegális árusok a helyi boltosok üzletét rontják. Elegünk lett abból, hogy mindenki 
engedély nélkül jön-megy és kofáskodik a faluban.” 
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