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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2022. július havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben nyaralást illetően nyújtunk 
hasznos bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsokat.   
 
Hírlevelünk további részében gépjárművekkel, valamint az unokázós csalásokkal kapcsolatos 
prevenciós ismereteket adunk. 
 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 
  rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 
 
 

 
 
 
 

Bűnmegelőzési tanácsaink  
 

a fürdőkkel, strandokkal kapcsolatban 
 
 
 
 

 

 Fürdőzéshez, strandoláshoz ne vigyen magával annál nagyobb összeget, amit előre láthatólag el is 
kíván költeni! 

 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai közül is csak a 
legszükségesebbet vigye magával! 

 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme érdekében használja a 
fürdők, strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányában mindig maradjon a társaságból valaki a 
vízparton, aki felügyeli csomagjaikat, értéktárgyaikat.  

 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az utastérben hagyott tárgyak 
felkelthetik a bűnözők figyelmét. 

 Az otthon vagy a nyaralóban hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a szükséges 
óvintézkedéseket! A nyílászárókat ne hagyja nyitva, még bukó állapotban sem! A lakás, ház 
legmagasabb szintű védelmét a riasztóberendezések biztosítják, amennyiben van ilyen telepítve, 
akkor mindig kapcsolja is be! 

 Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe! 
 Mindig győződjenek meg a víz mélységéről, mielőtt beugranak, hiszen sekély vízben egy fejesugrás 

akár tragédiát is eredményezhet! 
 

 

 

NYÁRI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL 
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A gépjármű biztonságával kapcsolatos általános tanácsaink 

 

 Minden indulás előtt alaposan ellenőrizze le gépkocsija állapotát. Amennyiben hibát tapasztal, 

igyekezzen elhárítani azt, vagy hivatalos szakember segítségét kérni. 

 Alapvetően legyen bizalmatlan a műszaki hibára utaló, vagy egyéb ok miatt megállást kérő 

idegenekkel, és ne álljon meg. 

 Abban az esetben, ha mégis megáll és kiszáll, ne hagyja szem előtt értékeit, vagy, aki a kocsiban 

marad mindig felügyelje azt. 

 Ha megáll, akkor ne szálljon ki mindenki a gépkocsiból, ha mégis, akkor minden esetben zárja be az 

ajtókat és húzza fel az ablakokat. 

 Mindig használja a gépkocsiba telepített biztonsági eszközöket (pl. riasztó, kormányzár, 

sebességváltó-zár, gps nyomkövető)! 

 

A parkolóhelyeken is kiemelten kezelje a biztonságot 
 

 
A gépjármű használata során bárhol is parkol le, mindig tartsa szem előtt, hogy, amennyiben 

gépkocsijában feltűnő helyen (üléseken, kalaptartón műszerfalon, 
lábtérben) valamilyen értéket, táskát, kabátot vagy szatyrot hagy, akkor 
gépkocsija feltörés veszélyének teheti ki magát. Az esetek jelentős 
részében az okozott rongálási kár nagyobb mértékben meghaladhatja a 
lopás okozta kárértéket. Elég csak arra gondolni, amikor egy az ülésen 
hagyott kisebb összeget tartalmazó pénztárca, vagy egy nem méregdrága 
telefon miatt a gépkocsi ablakát betörve követik el a bűncselekményt, s 
ennek következtében az ablak pótlása komolyabb kárt okoz, mint a maga 
az eltulajdonítani kívánt dolog értéke.  

 

 
Az ilyen bűncselekmények miatt keletkező áldozattá válás megelőzése, vagy a kárérték 
minimalizálása érdekében kérjük, fogadja meg alábbi tanácsainkat: 
 
 A parkolóhely megválasztásánál legyen szempont, hogy általában kijelölt, vagy védett parkolóban 

álljon le (kültéri kamera, őrzött parkoló)!   

 Fontos, hogy gépjárművét mindig zárja le, az ablakokat résnyire se hagyja nyitva, és emellett 
használja a járműbe beépített mechanikai, illetve elektronikus védelmi és riasztó berendezéseket is. 

 Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktárgyat (ruhát, táskát, elektronikai eszközt). Komolyabb 
értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni, mert ott sincs mindig biztonságban, mivel az 
elkövetők már előzően is kifigyelhetik mit pakolunk abba (pl. strand parkolójában).  

 Figyeljen arra, hogy az idegenek által kért felvilágosítás vagy útbaigazítás (főleg, ha sok kérdéssel, 
értetlenkedés színlelésével jár) figyelemelterelés is lehet! Ilyenkor a már nyitott utastérből 
észrevétlenül ellophatják értékeit. Ilyen estekben, ha kiszáll gépkocsijából mindig zárja le azt, 
ablakokat húzza fel. Amennyiben autójában marad, akkor is zárja le annak ajtajait és a vezetőoldali 
kivételével valamennyi ablakot húzza fel, mert miközben felvilágosítást ad, észrevétlenül kiemelhetik 
értékeit. 

 Soha ne hagyja gépkocsija kulcsát strandon a parton hagyott holmik között, mert könnyen 
eltulajdoníthatják azt, és azzal gépkocsiját is ellophatják. 

 Nyaralója, szálláshelye udvarán leparkolt autóját is mindig zárja le, ablakait húzza fel és ne hagyjon 
abban semmilyen értéket! 

GÉPJÁRMŰBIZTONSÁG 
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Nem mind unoka, aki azt állítja! 

 
 
Az ország egyes területein az utóbbi években 
megnövekedett az úgynevezett „unokázós” 
módszerrel elkövetett csalások száma. Az okozott kár 
értéke pedig többszörösére emelkedett. Veszprém 
megyében az elmúlt két évben nem követtek el ilyen 
típusú bűncselekményt, ez viszont nem jelenti azt, 
hogy a jövőben nem gyűrűzhet be szűkebb pátriánkba 
is az idősek részéről a család iránti aggodalmat 
kihasználó csalási forma.  
 
Kép forrása: Internet 

 
 

 
Annak érdekében, hogy ez az elkövetési mód ne terjedhessen el szükséges a bűnözők 
által alkalmazott technikák és a védekezési lehetőségek ismertetése. Elsősorban az 
időskorú lakosság és a hozzátartozóik részére kívánunk tanácsokat adni, hogy nagy 
biztonsággal ismerjék fel a bűncselekményt, és felkészülten reagáljanak a történtekre. 

 
 
Mi is az az „unokázás”? 
 

 Az időseket a késő délutáni, éjszakai órákban telefonon hívják fel az elkövetők.  
 Az áldozatokat részben telefonkönyvekből választják ki, az „özv.” és az „id.” előtaggal 

rendelkező neveket részesítik előnyben. Másrészt találomra is választanak telefonszámokat.  
 A csaló azt állítja, hogy ő a hívott fél unokája, gyereke és valamilyen nagy bajba került, amit 

csak pénz átadásával lehet orvosolni.  
 A fentiek szerint a felhívott szépkorú sértettek körülbelül egyharmada a kért összeget, ékszert 

átadja.  
 Az összeg több 10.000 forint vagy akár milliós nagyságrendű is lehet.  

 
 
A legenda ismert formái   

 
A csalók által az időseknek előadott történetek a bűncselekmény típus első észlelése óta változtak és 
változni is fognak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eredeti tévedésbe ejtő módszert ne 
alkalmaznák a mai napig. Minden legendában közös a hozzátartozó kiszolgáltatott helyzetére való 
hivatkozás és a pénzkérés.  

 
 
 
 
 

 

NYÁRON IS BIZTONSÁGBAN! 

„UNOKÁZÓS” CSALÁSOK MEGELŐZÉSE 
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Az alábbiakban gyakran előforduló megtévesztési módszereket ismertetünk. 
 

 Az eredeti: az „unoka” a saját nevében telefonál, a sértettet „mamának, papának” szólítja. 
Elmondja, hogy balesetet okozott és szüksége lenne pénzre, hogy a kárt megtérítse. 
Amennyiben gyorsan fizet, úgy nem lesz rendőrségi eljárás az ügyből. Mivel pénze nincs, 
csak a nagyszülők tudnak segíteni. A helyszínről nem mehet el, de elküldi egy ismerősét a 
pénzért. 

 Az „unoka” sírva telefonál és azt állítja, hogy nagy tartozása van, ezért elrabolta a maffia, 
váltságdíjat kell fizetnie, különben megölik. Nem tudja, kihez forduljon. Pénz és ékszer is jó 
fizetség gyanánt. A pénzt a sértettnek el kell helyeznie egy kukánál, vagy máshol 
közterületen.  

 Egy „mentős” telefonál, hogy az „unokát” baleset érte. A balesetet az „unoka” okozta és 
sürgősen pénzre van szüksége. Amiért egy „mentős” el fog menni. 

 Egy „rendőr” telefonál, hogy az „unoka” nagy bajba került. Pénzért, ékszerért cserébe el tudja 
intézni, hogy ne kerüljön börtönbe. A pénzért egy magát rendőrnek kiadó személy megy el. 

 
Miért az időskorúak a sértettek? 
   

 Ők a legvédtelenebbek, leghiszékenyebbek. 
 Többségüknek van unokája és némi megtakarított – akár temetésre félretett – vagyona és 

évek során összegyűjtött ékszere. 
 Koruknál fogva gyengül a látásuk, hallásuk és a mozgásuk is nehézkes. 
 A megfigyelő- és visszaemlékező képességük hanyatlik. – Az életük értelmének a családot, 

gyereket, és főleg az unokát tekintik, akiért bármit megtennének. 

 
Mit tegyen, hogy ne váljon áldozattá! 

 

 Először is nyugodjon meg. Gondolja végig, mennyire életszerű az előadott történet. 

 Ha teheti visszakérdezéssel, konkrét kérdésekkel próbálja meg beazonosítani, leellenőrizni a 

telefonálót! 

 Szakítsa meg a vonalat! 

 Hívja fel azt a személyt (az ön által ismert telefonszámán), akire hivatkozva telefonáltak. 

Győződjön meg róla, hogy valóban ő került-e bajba! 

 Amennyiben nem éri el a hívott felet vagy nem veszi fel a telefont, úgy ne gondoljon a 

legrosszabbra. Hívja fel valamelyik közeli hozzátartozóját, ismerősét (pl.: édesanyja, 

házastársa, barátnője, testvére, szomszédja) és rajta keresztül tisztázza a történteket. 

 Hívja azonnal a Rendőrséget az 112-es segélyhívó telefonszámon. 

 Ne adjon át pénzt vagy ékszert ismeretlen személynek, de jegyezze meg, hogy a pénzért 

érkező személy milyen rendszámú, színű és típusú gépkocsival érkezett. 

 

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: hirlevel@veszprem.police.hu  

mailto:hirlevel@veszprem.police.hu

