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TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK! 
MEGÉRKEZTEK A KATASZTRÓFA VÁMSZEDŐI… 

 
 
Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli 
esőzések folytán a medrükből kilépő patakok és folyók miatt. A kialakult árvízi 
veszélyhelyzet során bajba került emberek, a károsultak megsegítésére több szervezet 
hirdetett gyűjtési akciókat.  
 

A településeken megjelenhetnek ál-
adománygyűjtők, vagy az úgynevezett „utazó 
bűnözők”, akik célja az, hogy a lakásokba, 
házakhoz becsengetve, különböző indokokkal 
bejutva értékeket lopjanak el, vagy pénzt 
csaljanak ki a lakóktól.  
Mint ahogy a más célokra történő pénzgyűjtési 
akciók során, jelen esetben is előfordulhat, 
hogy az összegyűjtött pénz, vagy adományok 
nem jutnak el a rászorulókhoz.  
Mindig célszerű gyanakvással élni az ilyen 
személyekkel szemben. 

 
 
A jelen helyzetben kétféle módon károsíthatják meg a lakosságot a bűnözők: 
 

- adományt gyűjtenek az árvízkárosultak megsegítésére; 
- kárfelmérőnek kiadva magukat próbálnak meg értékekhez hozzájutni. 

 
 

Ahhoz, hogy a csalásokat, trükkös lopásokat megelőzzük fogadja meg a rendőrség tanácsait! 
 

• Tudni kell azt, hogy hivatalosan semmilyen szervezet nem gyűjt 
a helyszínen készpénzes adományokat. Fontos szabály az ilyen 
esetekben, hogy az esetleges adományokat minden esetben 
postai csekken adjuk fel, vagy hivatalosan megadott 
számlaszámra fizessük be. Soha ne adjunk készpénzt, vagy más 
jellegű támogatást idegennek, még ha hivatalosnak látszó irattal 
is próbálja igazolni magát, vagy a pénz átvételéről nyugtát adna.  
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• Tudni kell azt is, hogy önkormányzatok közvetlenül nem gyűjtenek adományokat. A 
telefonon történő megkeresések az önkormányzatokra való hivatkozással 
egyértelműen hamisak. 

 
• Az árvíz sújtotta településeken lassan megindulnak a kárfelmérések. A biztosítók 

munkatársai minden esetben bejelentés után érkeznek ki a helyszínre. Az igazi 
kárfelmérők a biztosító cég igazolványával kell, hogy igazolják magukat. Hivatalos 
kárfelmérői jegyzőkönyvet készítenek. 
 

• Az önkormányzatok is végezhetnek kárfelmérést, de a helyszínre érkező szakemberek 
megbízólevéllel rendelkeznek, vagy a polgármesteri hivatal képviselője is jelen van.  

 
• Amennyiben bizonytalanok vagyunk az illető személy kilétében, meg kell kérni, hogy 

később jöjjön vissza, addig esetleg ellenőrizni lehet állításait. 
 

• Idegen személyt ha beengedünk, soha ne hagyjuk magára, valamelyik családtag 
mindig legyen mellette és figyelje ténykedését. 

 
• Amennyiben településen házaló, ügynöki jellegű tevékenységről szerez tudomást, 

minden esetben tájékozódjon a megbízó, illetve a tevékenységet folytató személyéről, 
tevékenységéről. Értesítse az önkormányzatot. 

 
• Amennyiben a településen idegen, gyanúsan cirkáló gépjárművet észlel minden 

esetben jegyezzék fel a rendszámot, a gépjármű típusát, színét. 
 

• Ha bármilyen gyanús körülmény, eset jut a tudomására haladéktalanul értesítse a 
lakóhely szerint illetékes és a fokozott ellenőrzésre kötelezette KMB csoportot, vagy 
rendőrőrsöt, a településen működő polgárőr szervezetet. 

 
 
 
Bízunk benne, hogy településeinken közös összefogásunk eredményeként az ilyen jellegű 

cselekmények nem fordulnak elő! 
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