GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ELBÍR HÍRLEVÉL

Forrás: instagram.com/police_hu

Tisztelt Olvasó!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. április havi bűnmegelőzési
hírlevél külön kiadását olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és
Biztonság Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv
szerint készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a
későbbiekben a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a
címlistából törölni fogjuk.
Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli – a forrás megjelölésével! –, bátran
felhasználhatja a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati
intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön
településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává.
Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve aktuálisan megtörtént
bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.
Cím: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2-4. Pf.: 302 9002
Telefon: (96) 520-020, BM: 21/14-76, BM: 21/15-69
E-mail: bunmeg.gyormrfk@gyor.police.hu

-2–

VIGYÁZAT: CSALÓK HÚZNAK HASZNOT AZ ÚJ
KORONVÍRUS-HELYZETBŐL
A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg
zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak,
hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot
értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.
Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és
aggodalmakat használják ki, amelyeket
a COVID-19 kelt az önmaguk és
szeretteik egészségét féltő emberekben.
Kellő óvatossággal és egészséges
bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a
koronavírus veszélyeire hivatkozva
becsapják.
Forrás:internet

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává. Mindig tartsa szem előtt,
hogy:
-

A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így
az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem
kapható.

-

A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat
vagy személy valódiságát.

-

Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járvány-helyzethez
kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait
kérik, a hivatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A
legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az
állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.

-

A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait és
folyamatos – személyes kontaktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák
őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.

-

Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be
a lakásba, házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség
terjedésének megelőzését is jelenti.

-

Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen,
azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!

-

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es
ingyenesen hívható segélyhívószámon!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon
mindig
hiteles
forrásból
a
https://koronavirus.gov.hu/
és
a
https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal
kapcsolatban.
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NE VEGYE FEL, NE HÍVJA VISSZA!
Az ismeretlen, külföldi hívószámokról érkező hívásokkal kapcsolatban a rendőrség az
alábbiakra hívja fel a figyelmet.

Az úgynevezett wangiri hívások lényege, hogy a csalók nemzetközi telefonszámokról
tömegesen hívásokat generálnak a fogadó fél visszahívásának reményében. Ha a hívott fél
visszahívja a külföldi számot, magas költségei merülhetnek fel.
Ez a jelenség hazánkban is vissza-visszatérően felmerül. Az elmúlt napokban újfent több
médiatartalom-szolgáltató adott hírt arról, hogy jelzéseket kaptak az ismeretlen külföldi
telefonszámokról történő hívások megszaporodásáról.
Az ilyen jellegű hívásokkal kapcsolatban a rendőrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
- ha nem ismeri a külföldi hívószámot, akkor ne vegye fel, és semmiképp ne hívja
vissza;
- lehetőség szerint lépjen kapcsolatba a hálózati mobilszolgáltatójával, és kérje a
konkrét telefonszám blokkolását;
- amennyiben arra alkalmas okostelefonja van, a fenti telefonszám-blokkolást Ön is
elvégezheti;
- ha nem hívja vissza, akkor a nem fogadott hívások nem generálnak költséget;
- adatait (pontos név, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, banki adatok) soha ne
adja meg ismeretlen hívónak!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság e témában kiadott tájékoztatása az alábbi linken
http://nmhh.hu/cikk/195012/Nem_eri_anyagi_kar_ha_veletlenul_felveszi_a_gyanus_kulfoldi
_hivast olvasható.
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Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a betegség terjedését!
Győr, 2020. április 02.
Tisztelettel:
Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető

