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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Az elmúlt időszakban egy új típusú módszerrel végrehajtott csalás bűncselekmény 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás az egyik fővárosi 

rendőrkapitányságon, ezért a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya fontosnak tartotta, hogy 

ELBIR-hírlevele márciusi hasábjait az ilyen jellegű bűncselekmények legújabb megjelenési 

formája bemutatásának szentelje, nem titkoltan azzal a céllal, hogy 2019-ben ezáltal is 

elősegítse Budapesten előfordulásuk visszaszorítását. 

 

Kérjük, olvassák el figyelmesen hírlevelünket, fogadják meg tanácsainkat, és amennyiben 

lehetőségük van rá, osszák meg azokat ismerőseikkel is!  

     

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk 

Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Utazása szervezésekor is legyen körültekintő!  

 

Az elmúlt időszakban egy új típusú módszerrel végrehajtott csalás bűncselekmény 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás az egyik fővárosi 

rendőrkapitányságon. A gyanú szerint az elkövető az egyik közösségi oldalon létrehozott, 

hangzatos névvel ellátott, elsősorban időskorúaknak szóló csoportban kínált rendkívül 

kedvező árfekvésű utazási ajánlatot. A csoport követői közül többen jelentkeztek is a 

kirándulásra, és számukra a befizetéskor a szervezők még nyugtát is adtak. Az utazás aztán, 

ahogy az ilyen esetekben lenni szokott – hirtelen jött áremelkedésre hivatkozással két nappal 

az indulás előtti lemondást követően – elmaradt, az előre befizetett összeget azonban nem 

fizette vissza a szervező. Ennek eredményeként többen feljelentették a csoport vezetőjét, és a 

károsultak jelentkezését jelenleg is várja a nyomozást elrendelő, és most is folytató XIII. 

kerületi Rendőrkapitányság.     

 

Azontúl, hogy a feljelentés alapjául szolgáló elkövetési módszer ugyan egy viszonylag új 

megjelenési forma, a hasonló jellegű magatartások (pl. termékbemutatós átverések; ál-

egészségügyi felmérések, vizsgálatok; házalók; személyesen vagy online közzétett, irreálisan 

alacsony hirdetések stb.) régről ismert, bevett csalási metódusok, melyek elkerülése 

érdekében maga a legtöbbet veszélyeztetett korosztály tehet. Az ilyen és ehhez hasonló 

bűncselekmények áldozattá válásának megelőzése érdekében a BRFK Bűnmegelőzési 

Osztálya az alábbi hasznos tanácsokat javasolja: 

 

- Lehetőség szerint ne online utazási irodánál foglalják le utazásukat, mert „olykor a 

legolcsóbb a legdrágább”, vagyis a rendkívül kedvező ajánlat ellenére a végén akár jóval 

nagyobb anyagi veszteség is lehet az ügylet vége! Az ilyen internetes vállalkozások esetében 

magasabb a rizikó faktor, hiszen nem biztos, hogy rendelkeznek megfelelő letéttel és 

biztosítékkal egy esetleges meg nem valósult út kártérítésének esetére, illetve e háttér-

információk ellenőrzése is jóval bonyolultabb, mint egy bejegyzett, székhellyel rendelkező 

utazási iroda esetében. 

 

- Bizonytalan, akár online, közösségi oldalakon szerveződött ismeretség alapján működő 

csoportok, illetve szájhagyomány alapján terjedő információk alapján soha ne fizessen be 

semmilyen utazásra vagy egyéb eseményre (pl. koncert, humorest, mozi, színház stb.), mert 

szintén becsaphatják! 

 

- Csábító áron vagy akár ingyen meghirdetett egészségügyi vizsgálatok helyett (ahol az 

előadók segédjeiket a hitelesség érdekében gyakran orvosi köpenybe bújtatják) inkább saját 

háziorvosával konzultáljon, mert az ide vonatkozó törvényi szigorításokat követően a 

termékbemutatókat előfordul, hogy ilyen köntösbe bújtatva szervezik meg.  
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- Mindig legyen óvatos, ha valamilyen „ajándékkal” kedveskednek a szervezők, mert a 

kölcsönösség elve alapján ezekkel az előadók a meghívottakban a vásárlással viszonzás 

késztetését kívánhatják erősíteni. 

 

- Soha ne válaszoljon, döntsön azonnal, mert az „egyszeri és megismételhetetlen”, „csak most 

az első 100 jelentkezőnek” és ehhez hasonló, bevett hirdetési fordulatokkal pont az át nem 

gondolt, családtagokkal nem egyeztetett, gyors vásárlásra akarják buzdítani, amelyet később 

lehet, hogy maga is megbán. 

 

- Bármilyen szolgáltatással, termékkel kapcsolatban lehetőleg szélesen tájékozódjanak az 

aktuális árakról, legyenek gyanakvóbbak, ha a fentiekhez hasonló, túlságosan kedvező 

ajánlatot vagy programra szóló meghívást kapnak!  

 

- Soha ne írjanak alá semmilyen szerződést (vagy burkoltan „jelenléti ív”, „vizsgálati 

eredmény” stb. néven Önök elé tett dokumentumot), hiszen ezzel hivatalossá és törvényessé 

tehetik a megállapodást, amely lehet, hogy valójában egy adásvételi- vagy hitelszerződés!  

 

- Ha úgy érzik, hogy csalás áldozatává váltak, minden esetben értesítsék a rendőrséget és a 

fogyasztóvédelmi hatóságot! 

 

Jelen hírlevelünkhöz mellékelten csatoljuk továbbá plakátformátumú megelőzési 

ajánlásainkat is, melyek a csalások korábbi, gyakori („unokázós” csalás, „trükkösök” stb.) 

módszerei elleni hatékony védekezés lehetséges megoldásait tüntetik fel. Kérjük, ha tehetik, 

függesszék ki plakátjainkat lépcsőházaikban, folyosóikon is, hogy lakótársaik is láthassák azt! 

 

Köszöni figyelmüket:    

          A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

      Bűnmegelőzési Osztálya 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelét olvassa, melynek virtuális hasábjain minden hónapban 

egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk meg Önökkel. 

Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség hivatalos 

álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége, kérjük, 

látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van 

szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.  

 

A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként 

nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely 

az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-

rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart 

igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu) 

intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000    

Központi segélyhívó: 112   

 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:  

Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778           Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu 

BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107  

Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111  

  

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8141 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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