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1) A csalók 2017-ben is támadnak! 

2) A hideg idő veszélyeztetettjei 

   

 

A bűncselekmények száma évről-évre csökken hazánkban és ez a trend a Veszprémi 

Rendőrkapitányság illetékességi területét is jellemzi. A „királynék városa” 

hagyományosan a legbiztonságosabb megyeszékhelyek közé tartozik, ami nem jelenti 

azt, hogy, ha szórványosan is, de ne érnének „kellemetlen meglepetések” veszprémi 

lakosokat is. Éppen erre figyelemmel igyekszünk havonta kiadott hírleveleink keretében 

olyan információkat átadni, melyek birtokában az áldozattá válás megelőzhető. Erre 

elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében nyílik jó esély. 

 

 

1) A csalók 2017-ben is támadnak 

 
Az elmúlt év egyik legelterjedtebb vagyon elleni bűncselekménye az a csalás volt, 

melynek elkövetői elérték, hogy az általuk mobiltelefonon felhívott sértettek több 

telefonszámhoz tartozó egyenleget is feltöltsenek lehetőleg minél nagyobb összegben egy 

bankautomata segítségével. A sértettek között nem csak a modern műszaki eszközök 

használatában járatlan nyugdíjas korosztály tagjai, hanem meglepő módon fiatal 

felnőttek is voltak. A kiszemelt áldozatokat a pénznyeremény vagy vonzó 

tárgynyeremény ígéretével tudták a higgadtságukból kizökkenteni és ennek 

eredményeként érték el, hogy a legcsekélyebb kétely nélkül engedelmeskedjenek és 

lényegében „vakon” nyomogassák a telefonon megadott instrukciók alapján az ATM 

klaviatúráját. A módszer még 2017-ben is eredményes, melyről tanúskodik egy 24 éves 

veszprémi nő feljelentése, akit 2017. január 8-án 90.000,- forinttal rövidítettek meg ilyen 

módon a csalók.  
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Az új év első hetének tapasztalatai azt 

mutatják, hogy ennek a csalásnak már egy 

újabb variánsa is megjelent. Itt szó sincs 

nyereményről, sem bankautomatáról, 

hanem a sértett telefonszámának 

előhívószáma szerinti szolgáltató 

munkatársaként bemutatkozó csaló „csak” 

adategyeztetési céllal jelentkezik. Ennek 

során pedig arra kéri áldozatát, hogy 

küldjön el néhány „kódszámot” SMS-ben 

az általa megadott telefonszámra.  

 

Az egyenként bediktált karakterek és az a körülmény, hogy az elkövető − lekötve a 

hívott figyelmét − folyamatosan beszél, elfedi a sértett előtt azt a tényt, hogy ő a csaló 

utasításai alapján telefonegyenlegek feltöltését hajtja végre saját előfizetésének 

számláját terhelve. Ilyen előzmények után egy 48 éves veszprémi férfinek − ugyancsak 

2017. január 8-án − 15.000,- forint kárt okozott az ismeretlen telefonáló. A sértett 

vesztesége nagyobb is lehetett volna, azonban viszonylag hamar rádöbbent, hogy 

becsapták, ezért amikor újabb „kódszámok” megküldését kérték tőle, megszakította a 

telefonbeszélgetést. 

 

2017. január 6-án egy 69 éves veszprémi férfi is feljelentést tett. Őt még 2016 

novemberében károsították meg a csalók 20.000,- forinttal. Feljelentésének adatai 

szerint először a bankautomatás módszerrel próbálkoztak nála, de miután ennek 

ellenállt, SMS-ben küldtek részére értesítést „nyereményéről” és erre válaszul kérték 

tőle a kódszámos visszaigazoló SMS-t. Ekkor már együttműködő volt, vesztére. 

 

      
 

A három feljelentésből kitűnik, hogy a csalók széles repertoárral rendelkeznek 

áldozataik megtévesztésére, de mindegyikben közös, hogy olyan tranzakciókra veszik rá 

őket, melyek lényegét az érintettek nem látják át, csak a telefonáló instrukcióit követik. 

Bármi is legyen az ilyen típusú bűncselekmények módszere, mindegyik megelőzhető, ha 

nem követjük „vakon” ismeretlen telefonálók utasításait.  

 

Tudatosítsuk magunkban, hogy vannak olyan – általunk talán nem is ismert – 

billentyűkombinációk, melyek benyomásával mások előnyére terhelhetjük bankszámlánkat 

vagy telefonegyenlegünket! 
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2) A hideg idő veszélyeztetettjei 

 

A beállt hideg idő miatt a 

rendőrök rendszeresen 

felkeresik az egyedül élőket, 

rászorulókat, és fokozottan 

figyelik a közterületeket is. 

Elsősorban a falvakban élő idős 

emberekre és a szabadban 

életvitelszerűen tartózkodókra 

fókuszálnak. A szolgálatot 

teljesítő járőröknél mindig van 

meleg tea és takaró, hogy a 

bajbajutottakon segítsenek, de 

akár a tűzifa behordásával vagy 

a várható időjárásról való 

tájékoztatással és más 

praktikus információkkal is 

segítik a rászorulókat. 

 

 

 

 

A kihűlések megelőzése szempontjából felértékelődik a lakókörnyezet, a rászorulókkal nem 

egy háztartásban élő hozzátartozók szerepe is. Előbbiek észlelhetik, ha az érintett 

otthonából nem mozdul ki, kéménye nem üzemel stb., utóbbiak pedig napi rendszerességű 

látogatással vagy telefonhívással kísérhetik figyelemmel a hideg által veszélyeztetett személy 

egészségi állapotát, aktuális helyzetét. Amennyiben bármilyen aggodalomra okot adó 

körülményt észlel az ingyenesen hívható 112-es segélyhívószámon tehet bejelentést. 
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A hírlevél illusztrációjául szolgáló fekete-fehér fotókat a Fortepan Archívum gyűjteményéből válogattuk. (orig: 

Urbán Tamás adományozó) 
 

 
 

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal: 
 

Veszprémi Rendőrkapitányság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel:06-88/428-022 

e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu 
 

 

A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány 


