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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2022. szeptember havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a gyermekek 
világnapját. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése kiemelten fontos, ezért 
bűnmegelőzési tanácsokat adunk gyermekeknek és fiataloknak a biztonságos iskolakezdéshez.   
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet, hogy a fűtési szezon közeledtével a téli tüzelő, 
tűzifa beszerzésekor mire figyeljenek a vásárlók, és hasznos tanácsokat adunk az áldozattá válás 
elkerülése céljából. Végül egy „újfajta” online csalási módszert mutatunk be és adunk 
bűnmegelőzési tanácsokat az áldozattá válás megelőzéséhez.  
 

Dékány Balázs r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 

mb. megyei rendőrfőkapitány 

 

 

A Gyermekek világnapját 1954 óta az UNICEF (az ENSZ 
Gyermeksegélyezési Alapja) kezdeményezésére tartják, 
elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek 
támogatására. E napon felhívást intéznek a világ 
országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és 
védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban 
megfogalmazott jogait. 

A világnapon résztvevő civil szervezetek és önkéntesek 
szeretnék felhívni a figyelmet a gyermekek 
kiszolgáltatottságára és védelmezésük szükségességére.  

Manapság a szegénység, az éhezés és a nélkülözés 
nemcsak az afrikai országokat vagy a háborús 
övezetekben élőket érinti, hanem az iparilag fejlett, jó 
infrastruktúrájú nagyvárosokban, de a vidéki 
kistérségekben is megfigyelhető. 

Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben fogadta 
el. Ettől az évtől ünneplik Magyarországon is a gyermekek jogainak egyetemes napját. A jogszabály 
határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi 
önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak 
érvényesítése területén. 

A Gyermekek világnapjának alkalmából világszerte számos rendezvény, vetélkedő és verseny várja a 
gyermekeket és szüleiket, illetve minden érdeklődőt, akik felelősséget éreznek a világ szomorúbb sorsú 
gyermekei iránt is. 2011 óta a parlament Felsőházi termében magyar gyermek- és ifjúsági országgyűlés 
tartanak. A magyarországi településekről és a határon túlról érkező diákok közvetlenül az adott témában 
illetékes miniszternek, államtitkárnak tehetik fel kérdéseiket. 

 (Forrás: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/szeptember-20-gyermekek-vilagnapja) 

SZEPTEMBER 20. – GYERMEKEK VILÁGNAPJA 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/szeptember-20-gyermekek-vilagnapja
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Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, sokan pedig már ilyenkor gondoskodnak a téli 

tüzelőről. A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, akik 

különböző módszerekkel igyekeznek megkárosítani a gyanútlan vásárolókat. 

A fűtési idény beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa árusítással 
kapcsolatos csalásokról. A rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a vásárlókat.  

Lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól vásároljanak tüzelőt. 
Újsághirdetés útján, vagy házaló árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye annak, hogy csalás 
áldozataivá válnak. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolják 
meg. 

Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy 
szomszéd segítségét a lerakodáshoz, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak akkor fizessék ki a 
fát, ha megnézték, hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az 
átadott mennyiséget. Csak a lepakolt fa árát fizessék ki. Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek 
nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, céget, előre ne utaljanak, és ne adjanak át 
pénzt.  A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba. Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a 
megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes megtakarított pénzüket. 

 
 

A megelőzés lehetőségei: 
 

- állandó, megbízható helyről történő 
vásárlás 

- hivatalos telephellyel, stabil 
elérhetőséggel rendelkező vállalkozások 
előnyben részesítése 

- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, 
az ehhez szakértelemmel bíró személy 
helyszínre (ehhez kérje az 
önkormányzat, vagy a polgárőrség 
segítségét) 

- ragaszkodás szabályszerű számla 
kiállításához, az azon szereplő adatok 
pontosságához 

- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön 
sor akkor, amikor a szabályszerű 
teljesítés már nem hagy maga után 
kétséget  

 

 

 

 

Azonnali intézkedést igénylő esetben keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot,  
vagy hívja a 112 segélykérő számot! 

ÓVATOSSÁGRA INTI A RENDŐRSÉG A 

TŰZIFAVÁSÁRLÓKAT 
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Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek 

veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A 

nyári vakáció után gyakorlatilag egyszerre, 

tömegesen jelennek meg a mindennapok 

közlekedésében, még él bennük a nyári, 

felszabadult állapot, ez csökkentheti az 

életkoruknál fogva egyébként is alacsonyabb 

szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a 

járművezetők felkészüljenek az elmúlt 

hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti 

forgalomra, az őszi időszakkal járó kockázatokra. 

A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség 
ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.  

Az iskolakezdésre figyelemmel kérjük a járművezetőket, hogy az iskolák környékén kiemelt figyelemmel 
közlekedjenek.  

 

A következő bűnmegelőzési tanácsok megfogadásával a fiatalok növelhetik a biztonságukat: 

 A napi iskolai és egyéb szabadidős programok tervezésénél mindig figyeljenek arra, hogy időben 

induljanak el, és megfelelő időt szánjanak a közlekedésre. Ezzel elkerülhető a rohanás, és az 

időhiányból adódóan bekövetkező figyelmetlenség.  

 Gyalogosan közlekedésnél mindig legyenek körültekintőek. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen 

menjenek át a túloldalra, az úttestre lépés előtt nézzenek körül. Tilos jelzésnél ne lépjenek az 

úttestre. 

 Tömegközlekedési járműveken mindig kapaszkodjanak meg biztonságosan, hangjelzéses 

figyelmeztetéskor már ne szálljanak fel vagy le. 

 Személygépjárművel, utasként közlekedve mindig kapcsolják be a biztonsági övet. 

 Fontos, hogy a gyerekek magabiztosan tudják szüleik nevét, telefonszámát, pontos lakcímüket. 

 Mobil applikáció is információt nyújthat veszélyhelyzet felismerésében, azonosításában, szükség 

esetén egy gombnyomással segítséget is kérhet. 

 Mindig tudják, hogy veszélyhelyzet alkalmával milyen teendőik vannak. 

 Idegeneket soha ne engedjenek be a lakásba, és sehol se elegyedjenek szóba velük. 

 Minden gyermek ismerje az alapvető biztonsági tanácsokat a közlekedés terén is. 

 
A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is, hogy megelőzzük 

áldozattá válásukat! Ha mégis áldozattá válnának, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget 
az ingyenesen hívható 112-es számon! 

 

BIZTONSÁGOS ISKOLAKEZDÉS!  

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK GYERMEKEKNEK 
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban több 

feljelentés is érkezett egy „újfajta” csalási módszerrel kapcsolatban.  

 

Az egyik feljelentés kapcsán indult eljárás adatai szerint ismeretlen elkövető hatmillió forinttal károsított 

meg - adathalász oldal használatával - egy veszprémi férfit. A sértett egy gyerekcipőt kínált eladásra az 

egyik internetes adásvételi oldalon. Egy vevőként jelentkező felhasználó futárszolgálaton keresztül kérte 

a cipő kézbesítését, majd az eladónak elküldte a szállító cég linkjét. A link használata a sértettet – 

észrevétlenül - egy adathalász portálra irányította, ahol kiválasztotta a bankok sorából saját 

pénzintézetét, majd megadta netbankos azonosítóját és jelszavát. Az ismeretlen elkövető ezután néhány 

percen belül két utalást is végrehajtott egy külföldi számlára, ezzel összesen 6 millió forint kárt okozva a 

veszprémi férfinek.  

 

Az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság 2022. augusztus 31-én csalás bűntett elkövetésének 

gyanúja miatt indított nyomozást.  

 

A fenti esethez hasonló - tartalmilag szinte teljesen azonos - további bejelentések érkeztek a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban, ezért a rendőrség 

nyomatékosan kéri az internetfelhasználókat, hogy fokozott óvatossággal, kiemelt figyelemmel kezeljék 

a különféle webes eladásokat, vásárlásokat.  

 

Az alábbi információk elolvasásával, betartásával jelentősen visszaszorítható, hogy 

valaki online csalás áldozatává váljon.  

 

Az adathalászok jellemzően egy hamisított 

weboldalon keresztül próbálnak személyes 

és pénzügyi adatokhoz (tipikusan 

felhasználói név, jelszó, bankkártya adatok) 

jutni.  

 

Megbízható szervezetek, bankok, 

elektronikus kereskedelemmel foglalkozó 

weboldalak, online fizetési szolgáltatók 

ismertségét kihasználva, azok weboldalait 

lemásolva igyekeznek a felhasználók 

bizalmába férkőzni.  

 

 

A csalók e-mailt vagy közösségi oldalon, illetve egyéb üzenetküldő szolgáltatáson keresztül üzenetet 

küldenek a címzettnek, amiben ráveszik az e-mailben vagy üzenetben szereplő hivatkozás megnyitásra. 

Arra kérik a felhasználót, hogy jelentkezzen be valamilyen megbízható szervezet (pl. levelezési 

szolgáltató, PayPal, eBay, bank) honlapjához nagyon hasonlító weboldalon, amit a csalók üzemeltetnek, 

és így a megadott személyes és pénzügyi adatok hozzájuk kerülnek. 

 

 

 

VIGYÁZAT, CSALNAK A „VEVŐK”! 
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Tipikus „átverős” üzenetek 

 

 Frissítse jelszavát az alábbi linken! 

 Lépjen be a fiókjába, ellenkező esetben 24 órán belüli törlődik! 

 A mellékelt számla befizetéséhez a linken adja meg a bankkártya adatait! 

 

Árulkodó jelek – e-mailek, üzenetek 

 

Bár az adathalász e-mailek és üzenetek egyre kifinomultabbak, viszonylag könnyű felismerni, hogy az e-

mailt vagy üzenetet csalók küldték: 

 

 a küldő e-mail címe hasonlít valamelyik megbízható szervezetéhez, de attól eltér, például 

o a második szintű tartomány névben: google helyett gooogle vagy g00gle vagy, 

o a legfelső szintű tartomány nevében (.hu, .com, stb.) google.com helyett google.xyz, 

 a szervezet hivatalos e-mail címe helyett privát emailről érkezik: például: support@paypal.com 

helyett paypal@gmail.com, 

 olyan szolgáltató nevében küldték ki, akivel nem állunk kapcsolatban, 

 a levélben használt megszólítás általános, nem szerepel benne a címzett neve, 

 a szöveg helyesírási, nyelvhelyességi hibákat tartalmaz, magyartalan, valószínűsíthető, hogy 

fordítóprogrammal készült, 

 bár a megadott link látszólag hasonlít az eredeti oldal címére, a kattintás után a címsorban 

teljesen más jelenik meg. 

 

Javaslatok a sértetté válás megelőzésére 

 Mindig ellenőrizze, hogy valóban a feladónak tűnő személy, szervezet küldte az e-mailt! 

 A bankok nem kérnek e-mailben bankkártya adatokat, más szervezeteknek pedig ne adja meg 

azokat! 

 Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy valódi bank oldalon adja 

meg az adatokat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat! 

 Amikor belép egy banki vagy bármilyen más oldalra, győződjön meg arról, hogy az valóban 

ahhoz a szervezethez tartozik! Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező 

(https előtag) oldalon adjon meg! 

 

Forrás: https://www.facebook.com/Veszpr%C3%A9m-megyei-rend%C5%91rs%C3%A9g-106579148660889  
Kép forrása: Google 

 

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  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2F&h=AT1G5DXiwUQLg3uGoz4DL-maI_PsfNY_rxEeuDr_u8-NFSxp57h5IEMiNrPEc9BTNTbsm7zYpc2SLC84_zluuLerDiGJf5NG3hIkoxACJjCCq6Jf_9vvRGnIhjOh_5sXHKGglO1K9mUdhp7crgQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2v9_1bUIAdDhJxJeRkINKOEhkjD08l5R4et4L_2UFRCopmkinaAFXScijPvwNHPvk9bQEwKNbv0GreVEfcSVDm_68ngcDKhx2eWaXReUgYQPRvE0diHy6JMiRkBmL8QaOoql4UY74NeScGsoa3uxhhJL1jlXW2HCNDWKCg1BvHmKqARqPPuKCEp3xJIP9aap0JQtr1Cjuxej7z9T9seRppU5LbWWw
mailto:support@paypal.com
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