
Tüzifa árusok 

A nyári szezonban a vidéki településeket szüntelenül járó házaló dinnyeárusokat ősszel a 

burgonyát árulók váltják fel, majd megjelennek a tűzifát, szenet hírdetők is. Senkit nem a 

vásárlástól szeretnénk elriasztani, az árusok üzletének rontása sem célunk, csupán felhívjuk a 

lakosság figyelmét, hogy - pénzük, értékeik megóvása érdekében - a kellő 

elővigyázatossággal, ne essenek csalók, trükkös lopók áldozatává. Eddigi felhívásaink és 

erőfeszítéseink az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzése kapcsán eredménytelennek 

bizonyultak, mivel évről évre egyre több nem kellően elővigyázatos vásárló megtévesztése 

történik területünkön. 

Mozgó árusoktól, házalóktól történő vásárlás esetén kérjük fogadja meg tanácsainkat: 

 Mielőtt bármit is vásárolna - az amúgy megnyerő modorú és rámenős stílusú - 

árusoktól, nem árt, ha tájékozódik a vásárolni kívánt portéka kereskedelmi áráról, mert 

nem kizárt, hogy azt a boltinál jóval drágábban kínálják.  

 Ha lehetőség van rá, maguk is mérjék meg a vásárolni kívánt árut, mert előfordulhat, 

hogy az árusok által használt mérleg nem kellő pontosságú és kevesebb mennyiséget 

kapnak ugyanazért a pénzért.  

 Tűzifa, szén vásárlása esetén egy tapasztaltabb személy ránézésre is meg tudja 

állapítani, hogy a vásárolni kívánt mennyiség megfelel-e annak a mennyiségű és 

értékű tűzifának, szénnek, mint amennyiért azt kínálják. Ennek megállapításhoz 

nyugodtan kérje egy Ön által ismerős hozzáértő és megbízható személy (rokon, 

szomszéd) segítségét! Tanácsaink a telefonon keresztül rendelt fára, szénre is 

értendőek! 

 A kialkudott vételárhoz a vásárlás végéig ragaszkodjon! Előfordulhat, hogy az árus 

próbálkozik, majd elhitetni Önnel, hogy arra rosszul emlékszik. Ez elkerülhető, ha a 

vételárat akár egy papír cetlire felírja, és azt kifizetésig megőrzi! 

 A vételár kifizetését SOHA ne a házban tegye! A fizetni kívánt összeget vegye 

magához a házban és vigye ki az udvarra, vagy ház elé, ott adja át! Ezzel elkerülhető, 

hogy az otthon tartott pénz rejtekhelyét bárki kifigyelhesse!  

 A házba semmilyen ürüggyel (pl. pénzváltás, mosdóba kéredzkedés, rosszul lét, inni 

kérés…stb.) ne engedje be az árusítókat! Nem a rokona, barátja, ismerőse!  

 A házaló csaló a vételár kifizetése során is megkárosíthatja a vevőt azzal a trükkel, 

hogy határozottan állítja: csak ezer forintost kapott, mikor a vevő tízezer forintost 

adott. Ezért a kifizetés során ügyeljen az átadott címletekre! Ha a vásárlás során 

ilyen merülne fel, azonnal hívja a helyszínre a rendőrséget (107, 112), hogy az 

árusokat el lehessen számoltatni a vitás összeggel! 

 Lehetőség szerint ilyen jellegű vásárlást ne egyedül hajtson végre. Legyen jelen 

rokon, szomszéd. Ha érkezésüket nem várja meg az árus, már az is intő jel lehet! 

 Az Önt esetlegesen megkárosítók elszámoltatása érdekében minden esetben jegyezze 

fel az árusok gépkocsijának rendszámát, típusát, színét! 

 Tanácsaink a telefonon keresztül rendelt fára, szénre is értendőek! 
 

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget a 107, 112 segélykérő 

telefonszámon. Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen 

bármilyen változás történt azt a rendőrhatóságnak jelezni kell. 

Ne essenek áldozatul a szélhámosoknak! Ne adjunk esélyt a bűnözőknek! 

 

 


