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ELBÍR HÍRLEVÉL 
 

 

 
 

 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. novemberi 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. 
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Cégek a csalók célkeresztjében 
 

Ne dőljenek be a számlaszám-cserés csalóknak, ellenőrizze az érkező küldemény feladójának 

email címét! 

 

A rendőrség több büntetőeljárást folytat, amelyben az elkövetők gazdasági társaságok, 

vállalkozások képviselőinek tévedésbe ejtésével jelentős összegű vagyoni kárt okoztak.  

 

Két jellemző elkövetési magatartás elkövetésének alapja, hogy a csalók feltérképezik a cégek 

között már meglévő, gazdasági kapcsolatot, hasonló email címet alkalmazva küldenek csalárd 

tartalmú küldeményeket. A szolgáltatást nyújtó cég képviselőjének, vagy magának a társaság 

vezető személyének kiadva magukat telefonon, e-mail-ben, vagy postai úton egy 

számlaszámváltozásról tesznek valótlan bejelentést, azzal, hogy az esedékessé váló kifizetést 

mely számlaszámra kérik teljesíteni.    

 

Ne dőljenek be a csalóknak, előzzék meg, hogy cégüknek milliós vagyoni hátrányt 

okozzanak! Amennyiben írásbeli szerződésen alapul egy munka elvégzése, a 

számlaszámváltozásra hivatkozó értesítés a felek közötti szerződésmódosítással 

történhet. A napi ügyintézőtől idegen egyedi utasítás esetén, kérjen megerősítést az 

átutalás teljesítését megelőzően. Minden ilyen eseteben kellő körültekintéssel járjanak 

el! 

 

 

Mit tehet a megrendelő gazdasági társaság vezetője: 

- Hívja fel ügyintézőinek figyelmét, hogy számlaváltozásra hivatkozással 

megtéveszthetik őket; 

- Tudatosítsa munkatársaival, hogy a pénzügyi utalások előkészítésénél csak hiteles 

információkra támaszkodjanak; 

- Figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy minden esetben a számlabefogadás 

szabályainak megfelelően járjanak el, és ellenőrizzék a kifizetés jogosságát; 

- Kifizetések esetére dolgozzanak ki eljárási rendet a bankszámla és a kedvezményezett 

ellenőrzésére, amelyet egyedi vezetői utasítások esetén is alkalmazhatnak; 

- Győződjön meg arról, hogy a pénzforgalmat bonyolító alkalmazottai tisztában vannak-

e a csalók által használt módszerekkel. 

 

Mit tehet a megrendelő gazdasági társaság pénzforgalmat bonyolító alkalmazottja? 

- Hitelt érdemlő módon bizonyosodjon meg a partnerektől érkező megkeresés 

valódiságáról, különösen, ha bankszámlájuk megváltoztatásáról tájékoztatnak;  

- Ellenőrizze, hogy a megadott számlaszám valóban szerepel-e a hivatkozott vállalkozás 

nyilvános céginformációs adataiban;  

- Tartson közvetlen kapcsolatot a munka kivitelezését végző gazdasági társaság 

képviselőivel, akik részére az utalást intézi;  

- Mielőtt kifizet egy számlát, visszaigazolást kérve küldjön erről értesítést a szerződéses 

partnerének. 

 

Gondoskodjon gazdasági társasága elektronikus levelezésének, informatikai rendszerének és 

pénzügyi adatainak megfelelő védelméről és biztonságáról! 

 

Amennyiben károkozás céljából megkísérlik tévedésbe ejteni, vagy csalás áldozata lett, 

azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!    
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Közeleg a hideg idő, figyeljünk embertársainkra! 

Az ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, már sok helyen megjelent 

a hajnali fagy, lassan beköszönt a tél, ezért a megyei rendőr-főkapitányság az otthonukban 

egyedül élő, magukat csak nehezen ellátni tudó idős emberekre történő odafigyelésre hívja fel 

a lakosság figyelmét. 

 

A körzeti megbízottak minden évben felmérik a területükön nehéz körülmények között, vagy 

egyedül élő időseket és kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. Bármilyen felmerülő probléma 

esetén segítenek, gondoskodnak a beteg, sérült, vagy krízishelyzetben lévő emberek 

megfelelő szociális intézménybe történő eljuttatásában. 

A nehéz körülmények között élők védelme érdekében -a polgármesteri hivatalokkal, a 

karitatív szervezetekkel és a mentőszolgálattal együttműködve- a rendőrség mindent megtesz 

azért, hogy a hideg időben is mindenki biztonságban legyen. A rendőrök kiemelt figyelmet 

fordítanak a településeken az egyedül élőkre és a rászorulókra. Az állami intézményeken, a 

civil szervezeteken túl azonban az állampolgároknak is nagy szerepük lehet a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok felszámolásában. Figyeljünk 

embertársainkra, a nehéz körülmények között élő emberekre, idős szomszédjainkra, 

ismerőseinkre! 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az 

alábbiakban kéri a lakosság segítségét: 

 

 Kérjük, hogy a téli időjárás beköszöntével az eddigieknél is jobban figyeljenek a 

környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, idős korosztályra. 

 Látogassák őket gyakrabban, beszélgessenek velük, hogy van-e tüzelőjük figyeljenek arra, 

hogy hideg esetén füstöl-e a házuk kéménye. 

 Amennyiben az utak csúszóssá válnak, kérdezzék meg, hogy el tudnak-e menni az 

alapvető élelmiszereket bevásárolni. 

 Ne menjenek el a hidegben a földön, vagy padon fekvő embertársaik mellett. 

 Végezetül kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberről, aki valamilyen okból 

veszélyhelyzetbe került, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon, 

illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak, vagy közvetlenül a település 

körzeti megbízottjának. 
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Tudatosan az online térben 

A pandémiás időszakban az online bűncselekmények elkövetői egyre gyakrabban 

hivatkoznak olyan jelenségekre, eseményekre – például a koronavírusra, annak 

gyógymódjaira, illetve az esetleges állami támogatások, segélyek folyósítására, közéleti 

személyek „adományaira” vagy akár nyereményjátékokra is – amelyek ilyenkor fokozott 

érdeklődést keltenek a gyanútlan felhasználókban. 

 

A kiberbűnözők adathalász e-mailek, illetve weboldalak, valamint nyereményjátékok 

formájában próbálnak személyes- vagy bankkártyaadatokhoz jutni, melyeket később 

bűncselekmények elkövetéséhez használnak fel. 

Fontos tudni, hogy a közigazgatási szervek soha nem a közösségi média felületeken vagy e-

mailben keresik meg a lakosságot esetleges támogatások folyósításával kapcsolatban, az 

minden esetben kizárólag hivatalos csatornán – postai levelezési címen vagy Ügyfélkapun – 

keresztül történik.  

Különös figyelemmel járjanak el 

minden olyan esetben, amikor a 

weboldal, az elektronikus levél 

küldője vagy a hirdetés feladója a 

koronavírusra hivatkozik és 

bármilyen személyes- vagy 

bankkártya-adat megadását kéri. 

Az ilyen oldalak, illetve levelek 

sokszor egyszerű formázást, 

nyelvtanilag helytelen 

mondatszerkezeteket vagy 

kifejezéseket használnak, hiszen 

azokat egyszerre több nyelven, 

tömegesen hozzák létre. 

 Soha ne adja meg bankkártya adatait olyan weboldalon, amelynek létezéséről csupán 

egy figyelem-felhívó üzenet alapján értesült! Az ismeretlen webhelyeken 

regisztráláskor mindig ügyeljen arra, hogy olyan jelszót válasszon, amelyet más 

szolgáltatásokban nem használ, hiszen az elkövetők célja sok esetben csupán a 

felhasználó hitelesítő adatainak megszerzése. 

 Ha már regisztrált ilyen weboldalon, érdemes lecserélni az e-mail és a közösségi 

média felületeken regisztrált fiókjának jelszavát, valamint korlátozni a megadott 

bankkártya elektronikus használatát, illetve annak cseréjét igényelni az esetleges 

későbbi visszaélések megelőzése érdekében. 

Ha gyanús weboldalt talál, azt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által üzemeltett 

Internet Hotline felületén tudja jelenteni az alábbi hivatkozási címen: https://e-

nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00120/ 
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És, amit soha sem lehet eleget ismételni: 

 

 

 

Győr, 2020. november 10.  

 

  

     Tisztelettel: 

 

       Barna Árpád r. alezredes 

        osztályvezető 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

08000/224-52/2020.ált. 



 
     Szabó Csaba r. őrgy
     Barna Árpád
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     08000/224-52/2020.ált.
     Iktatószám:
     true
     true
     08000
     expediálás
     9024 Győr, Szent Imre út 2-4.sz.
     14-78
     Győr-Moson-Sopron Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
     ELBÍR hírlevelek 2020. év.
     NOVA e-aláírás
     Szabó Csaba
     Szabó Csaba
     PDF_20201112_105544_0000000000000016543
     PERMIT
     true
     true
     false
     false
     true
     ELBÍR hírlevelek 2020. év.
     
         408101877
         08000á2020      224
         08000-á-2020/ 224
         52
         127
         false
    


		14-78
	2020-11-12T10:55:46+0100
	9024 Győr, Szent Imre út 2-4.sz.
	Kiadmányozta Barna Árpád nevében Szabó Csaba r. őrgy




