
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idén nem maradt el, csupán későbbre tolódott a fesztiválszezon. A nyár vége, kora ősz 

bővelkedik programokban. Biztonságunk érdekében szórakozás közben is érdemes 

néhány fontos tanácsot megszívlelni a vagyonvédelem és a közlekedés területén, melyeket 

hírlevelünk első részében gyűjtöttünk össze. 

 

A nyereményjátékra hivatkozással elkövetett telefonos csalásokra szakosodott bűnözők 

néhány évvel ezelőtt még széles körben szedték áldozataikat a mobiltelefon-tulajdonosok 

köréből. Hosszabb szünet után 2021 augusztusában egy veszprémi lakos tett feljelentést 

sérelmére ezzel a módszerrel elkövetett bűncselekmény miatt. Hírlevelünk második 

részében a sértetté válás megelőzését szolgáló életviteli ajánlásokat osztunk meg 

olvasóinkkal. 

 

Végezetül egy Lókút és 

Hárskút között a 

közelmúltban történt baleset 

példáján keresztül 

szeretnénk felhívni a 

figyelmet a hegyvidéki 

országúti kerékpározás 

veszélyeire és a komolyabb 

sérülésekkel járó bukások, 

ütközések megelőzésére.  
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Augusztustól egymást érik a rendezvények a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén. A szórakozás önfeledtsége esetenként erodálhatja a jogszabályok tiszteletét, 

illetőleg a személyes biztonságunkat szolgáló egyéb szabályok követésére irányuló 

törekvést, ami utóbb árnyékot vethet az átélt élményekre.  

 

Tanácsaink a közlekedés résztvevőinek: 

 

 A rendezvények megközelítése során, illetőleg a helyszínen legyenek a szokottnál 

is körültekintőbbek! 

 A fesztiválon is ZÉRÓ a tolerancia! Ha alkoholt fogyaszt ne üljön a volán mögé, 

hanem válassza a közösségi közlekedést vagy utazzon taxival! 

 A parkolóban leállított gépkocsiban ne hagyjon pénzt, értékeket és iratokat! Akár 

egy ott felejtett üres szatyor vagy napszemüveg is könnyű zsákmányként 

kínálhatja magát! 

 

 
  

Tanácsaink fesztiválozóknak: 

 

A fesztivál a zsebtolvajokat is bevonzhatja, a könnyelműség pedig alkalmi lopásokat 

generálhat. 

 

 Ne vigyen magával felesleges értéktárgyakat, valamint nagyságrenddel több pénzt 

annál, mint amennyire valóban szüksége van! 

 Átmenetileg se hagyja felügyelet nélkül táskáját, pénztárcáját, mobiltelefonját! A 

tolvajoknak gyorsan szemet szúr a könnyű préda.  

 Ne tartson értékeket ruházatának külső zsebeiben, táskáját, hátizsákját úgy 

viselje, hogy annak tartalmához más észrevétlenül ne férhessenek hozzá! 

 Iratait lehetőleg készpénzétől, bankkártyájától elkülönítve tárolja! 

  

Amennyiben jogsértés áldozatává válik, forduljon a fesztivál helyszínén szolgálatot 

teljesítő egyenruhás rendőrökhöz, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívószámon! 

Ügyeljen a segélyhívószám rendeltetésszerű használatára! 

 

1. Biztonságban a fesztiválokon 
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A telefonos csalók ötleteinek tárháza kifogyhatatlan, újabb és újabb trükkel 

próbálkoznak – illetve porolnak le régebbi, korábbi meséket - hogy megpróbálják 

becsapni a gyanútlan embereket. 

Az elmúlt időszakban a néhány évvel ezlőtt jellemző tendenciához képest szerencsére 

kevésbé jellemzőek a „telefonos csalások”. Egy-egy példa azonban akad. Az elmúlt 

napokban egy jóhiszemű nőt többszázezer forinttal károsított meg a magát telefonos cég 

képviselőjének kiadó csaló. Az asszonyt azzal kecsegtette a hívó, hogy kisorsolták a 

telefonszámát és jelentős összeget nyert a társaság egyik akciójában. Ugyan az asszony 

nem hallott ilyen akcióról, mégis belement, hogy a hívó utasításait követve a telefonjáról 

egy online alkalmazásba „kódokat” töltsön fel, majd az érkező üzeneteket jóváhagyja. Ezt 

követően a sértett több sms-t kapott telefonjára, miszerint a bankkártyájával 

vásárlásokat hajtottak végre a kára pedig többszázezer forintot tett ki. 

 

Az alábbi szabályok betartásával megelőzhető az áldozattá válás: 

 Ha egy szolgáltató cég vagy hivatal alkalmazottjaként bemutatkozva váratlan és 

anyagi gyarapodást kilátásba helyező hírrel keresik meg telefonon, legyen 

gyanakvó, mert a beígért nyereménnyel vagy pénzvisszafizetéssel szemben anyagi 

veszteség érheti, ha vakon követi a mondott instrukciókat! 

 Nyereményjátékról szóló telefonhívásokat kezelje fenntartással! A cégek ezt előbb 

nyilvánosan meghirdetik, majd csak ezt követi a sorsolás azok körében, akik a 

játékra regisztráltak. A nyeremény átadásának nem lehet feltétele, hogy a győztes 

előzetesen különféle tranzakciókat hajtson végre. 

 

 
 

 A telefonos csalók általában rejtett számról telefonálnak. Kérjen telefonos 

elérhetőséget, nevet, munkahelyet és ott kísérelje meg visszaellenőrizni a hívás, a 

hívó fél adatainak valódiságát! 

 Ne utaljon pénzt ismeretlen bankszámlára, ne töltsön fel pénzt ismeretlen 

telefonszámhoz tartozó egyenlegre! 

 Ne válaszoljon, és semmiképpen se adjon meg adatokat olyan bank nevében 

küldött elektronikus levélre, amelyben bankkártya adatai felől érdeklődnek! 

Amennyiben adatok egyeztetése válik szükségessé, azt személyesen a pénzintézet 

valamelyik fiókjában intézze! 

2. Telefonos csalások: nem nyerhet olyan 
játékban, amelyre nem nevezett be! 
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 Ugyanígy járjon el, ha a bank nevében telefonon hívják és kérik bankkártya 

adatok megadását, esetleg egy ellenőrző program letöltését. Ez utóbbi azt a célt 

szolgálja, hogy a bűnözők +átvegyék az irányítást telefonja vagy számítógépe fölött 

és bankszámlája terhére tranzakciókat kezdeményezzenek. 

 Interneten keresztül történő bankkártyás vásárlás előtt ellenőrizze, hogy 

kártyaadatai megadásakor a kommunikáció titkosítva van-e! Erre utal az URL 

címben a „https" és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat vagy a bal alsó 

sarkában szereplő kulcs, melyre rákattintva megjelenik a tanúsítvány. 

 Bankkártyáját soha ne a hozzá tartozó PIN-kóddal együtt tárolja! A napi limitet, 

lehetőség szerint vásárlási szokásaihoz igazítsa! 

 A tranzakciókról kérjen értesítést üzenetben, így azonnal értesül a 

pénzforgalomról, illetve a kártya használatának pontos helyszínéről! 

 Ha bankkártyája elveszett, ellopták, illetve bármilyen módon kikerült ellenőrzése 

alól, vagy ha az adataival visszaélve fizettek, azonnal tiltassa le a banknál! 

  

Amennyiben trükkös csalók próbálkoznak az ön megtévesztésével, vagy áldozatául esik, 

azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es ingyenesen hívható segélyhívó 

számon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőrnél, vagy rendőri szervnél! 

  

 

 

 

 

 

Hárskút felől Lókút irányába tartott kerékpárjával 2021. augusztus 24-én délután egy 

kiskorú, amikor a meredek lejtős útszakaszon egy balra ívelő útkanyarulatban jobbra 

lesodródott az útról, és az úttest melletti vízelvezető árokba hajtva elesett. A baleset 

következtében a járművezető megsérült. 

 

 
 

Az adott útszakasz jelentős szintkülönbséget hidal át, kanyarok és egy bukkanó is tarkítja. 

Kerékpáros szemszögből Lókút felől az emelkedő megmászása, míg Hárskút felől a lejtőn 

való biztonságos leereszkedés jelent erőnléti illetőleg vezetéstechnikai kihívást. 

Semmiképpen nem ajánlható gyakorlatlan biciklistáknak.  

 

Lejtmenetben a kerékpáros fékezés nélkül akár 60 km/óra sebesség fölé is felgyorsulhat 

ezen az útszakaszon, ami már önmagában is veszélyes lehet.  

3. A hegyvidéki kerékpározás veszélyei 
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Nem véletlenül rendelkezik úgy a KRESZ, hogy kerékpárral  

 lakott területen legfeljebb 40 km/óra 

 lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó személy fejvédő sisakot visel és utast 

nem szállít, legfeljebb 50 km/óra 

 lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó személy fejvédő sisakot nem visel, 

legfeljebb 40 km/óra 

sebességgel szabad közlekedni. 

 

Hivatalosan a kerékpáros sisak viselése nem kötelező, használatával mindössze a bicikli 

megengedett legnagyobb sebessége tolódik ki 10 km/órával lakott területen kívül, utas 

szállításának mellőzésével. Nyilván a fejvédőt viselő kerékpárost nem ez motiválja, hanem 

az esetlegesen bekövetkező baleset következményeinek a mérséklése. A sisak használata 

ezért mindenkinek ajánlott, különösen a 18 éven aluliaknak, akiknek a koponyája 

védtelenebb a sérülésekkel szemben. 

 

 
 

Veszélyt jelenthet a Hárskút és Lókút között kerékpározókra az is, hogy az út mellett 

nincsen olyan növényzet, domborzat, amely felfogná a szelet. Az erős oldalszél – 

különösen, ha lökésszerűen érkezik – komoly iránytartási nehézségeket okozhat, egy 

bizonyos sebesség felett akár egyensúlyvesztéshez is vezethet. 

 

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 
Veszprémi Rendőrkapitányság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
Tel: 06-88/428-022 

E-mail: rauszi@veszprem.police.hu 
 

A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi 
tájékoztató a következő linkről letölthető:  
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok  

  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni, 
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött 
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.  
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