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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2022. október havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az október havi 
világnapokat. Az idősek veszélyeztetettségének megelőzése kiemelten fontos, ezért tanácsokat 
adunk annak érdekében, hogy ne váljanak unokázós csalás áldozatává.  
 
Hírlevelünk további részében hasznos bűnmegelőzési tanácsokat adunk a biztonságos ingatlan 
ügyletek lebonyolítása céljából, továbbá felhívjuk a figyelmet az adathalász csalásokra és azok 
elkerülésére, az áldozattá válás megelőzéséhez a rendőrség ajánlását olvashatják.  
 
 

Dékány Balázs r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 

mb. megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 

 

Október 1. – IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja 

programsorozatát október elején, és azóta is minden évben ezen a 

napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban az idős 

emberekről. 

 

 

Október 4. – ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

 

Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és 

haszonállatok. E kapcsolatra hívja fel a figyelmet az Állatok 

Világnapja, amit Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet 

védőszentjének emlékére október 4-én tartanak. 

OKTÓBERI VILÁGNAPOK 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  
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UNOKÁZÓS CSALÁSOK 

MEGELŐZÉSE 
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság legfontosabb tanácsai annak 
érdekében, hogy ne váljanak unokázós csalás áldozatává az idősek: 
 

 Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! 
 Mielőtt bármit tennének, hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik! 
 Lehet gyanús, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolítása 

érdekében taxit küldenek Önökért! 
 Bankkártya adataikat semmilyen körülmény között ne adják meg idegeneknek! 
 Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel, és 

tájékozódjon! 
 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az 

információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.  
 Figyeljen oda, hogy telefonon se adjon meg magáról, családjáról adatokat senkinek. Az 

elkövetők ügyes kérdéseikkel észrevétlenül is ilyen információkhoz juthatnak, ezért úgy 
tűnhet, hogy előzetesen sokat tudnak az áldozatról.  

 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárműveik 
rendszámát! 

 Bűncselekmény gyanúja, vagy ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal 
értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 

 A legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a barátok sokat beszélgessenek a 
veszélyeztetett korosztállyal erről a jelenségről, a bűnelkövetésnek e formájáról. Készítsék 
fel idős hozzátartozójukat arra, hogyha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, mik a teendők. 
 

 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ingatlanvásárlás, értékesítés vagy felújítás esetén, a 
következő bűnmegelőzési tanácsok megfogadása segíthet abban, hogy ne váljunk 
csalók áldozatává! 
 

1. Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük megoldására például lakáscserét 
kínálnak! 

2. Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, hogy kifestik, 
átalakítják a lakást, a munka idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételekkel egy 
szükséglakást ajánlanak fel! 

3. Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól több referenciát, amelyet érdemes 
leellenőriztetni! 

4. Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak az illetékes hatóságnál (pl. 
önkormányzat, végrehajtó, stb.) illetve évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából ingyen 
is lekérheti a tulajdoni lap másolatot, valamint érdeklődjön a „leendő” szomszédoknál! 

5. Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát érintő jogügyleteket, a szerződéseket 
aláírás előtt mutassa meg nekik! 

6. Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása előtt az abban foglaltakat figyelmesen 
olvassa el, nézesse meg hozzáértő személlyel (pl.: ügyvéd)! 

7. Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két tanúval 
érkezzen, akik aláírásukkal is hitelesítsék az iratokat! 

8. Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalással bonyolítani. 
9. Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezességet! Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki 

hozzáértő személyek véleményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt (pl.: saját ügyvéd) 
bevonni! 

10. A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájékozódjon, informálódjon, hogy megelőzhesse a 
bajt!  

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-is-megelozhetok  

INGATLANT ÉRINTŐ CSALÁSOK MEGELŐZÉSE 

 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/267/139/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-is-megelozhetok
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Az elmúlt időszakban megnövekedett az apróhirdetési oldalak eladóit célba vevő 

adathalász csalások száma. A Rendőrség témában megjelent közleménye:  

Az apróhirdetések oldalain a csalók újabb módszerrel próbálják az eladókat 
becsapni. Módszerük az, hogy vevőként jelentkeznek egy interneten található 
apróhirdetésre, majd egy népszerű csomagküldő szolgáltatás igénybevételével kérik 
a megvásárolni kívánt terméket átvenni, ezért  üzenetben küldenek egy hamis linket, 
ahol intézhetik a fizetést és a csomagfeladást. Amikor az eladó a linket megnyitja, a 
„vevő adatait”, illetve egy „Fizetés elfogadása” vagy  „Pénzeszköz átvétele” feliratú 

gombot lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok listája, amiből kiválaszthatja a saját bankját, majd 
annak internetbanki bejelentkező oldalára megtévesztésig hasonlító oldalra jut. Ezen a hamis honlapon 
a felhasználónév, jelszó, és akár SMS-kód megadásával a csalók megszerzik azokat az adatokat, 
amelyekkel azután már jogosulatlan tranzakciókat kezdeményezhetnek. Minden esetben fontos, hogy ha 
hirdetőként ilyen linket kap, arra ne kattintson, védje saját adatait a bűnözőkkel szemben! 
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. 

A fent említett bűncselekmény típuson túl azonban továbbra is előfordulnak olyan bűncselekmények, 
amikor a csalók a bank nevében telefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy 
bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani és az áldozat bankszámláján tárolt pénz 
biztonsága érdekében egy, a hívó által meghatározott számlaszámra kell akár több részletben átutalni a 
bankszámlán lévő összeget, vagy azonnal telepíteni kell egy programot a telefonjára. 

Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha bank nevében telefonál valaki! A pénzintézetek tranzakciók 
lebonyolítására nem ilyen módon keresik meg ügyfeleiket. 

Amennyiben ilyen telefonhívást kap, fogadja meg tanácsainkat: 

 A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a hívott pontos 
nevét, akkor szakítsa meg a hívást! 

 Semmilyen programot ne telepítsen, még a bank nevében telefonáló személy kérésére se! 

 Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat is, telefonon ne osszon meg 
senkivel! Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat! 

 Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használja a pénzintézet által üzemeltetett 
biztonságos mobil applikációt vagy webfelületet! 

 

Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ujabb-modszerrel-probalkoznak-a-csalok  

 
Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot,  

vagy hívja a 112 segélykérő számot! 

 

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. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

ADATHALÁSZ CSALÁSOK 

MEGELŐZÉSE 

 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ujabb-modszerrel-probalkoznak-a-csalok
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

