
Bűnmegelőzési Hírlevél 

Vigyázat, ismét unokázós csalók! 
 

Ismét „unokázós” módszerrel próbálkoztak megyénkben, azonban ezúttal 

sem sikerült befejezni a bűncselekményt.  

 
2021. április 6-án napközben ismeretlen telefonáló rendőrnek kiadva magát hívta fel K.Istvánné 

gyöngyösi lakost és arról értesítette, hogy a fia balesetet szenvedett. A „kárrendezés gyors 

elintézésére” 3.000.000.- Ft-ot kellene összeszedni. Az idős asszony a fiát kérte a telefonhoz, 

de a telefonáló azt mondta, megsérült a hangszála, ezért nem tud beszélni. K. Istvánné ezek 

után közölte, hogy nincsen három millió forintja otthon, ezért a telefonáló kevesebb összeggel 

is beérte. K. Istvánné szeretett volna még többet megtudni a „balesetről”, de további kérdéseire 

a hívó megszakította a vonalat. 

2021.április 8-án további négy gyöngyösi lakos tett hasonló bejelentést, amely szerint 

ismeretlen személyek aznap felhívták őket és magukat rendőrnek kiadva arra hivatkoztak, hogy 

egy hozzátartozójukat baleset érte, azonnal pénzre lenne szükség a kár rendezéséhez.  

Szerencsére egyik esetben sem történt pénz átadás. Feltehetően több személyt is felhívtak 

hasonló ürüggyel, akik még nem értesítették a rendőrséget. 

 

Ne feledjék, ha baj van, a Rendőrség az, aki segíteni tud és  

ezt nem pénzért teszi! 

 

Aki pénzt kér a segítségért, az a bűnöző! 

 
Kérjük:  

 

 Fokozott fenntartással kezeljék a váratlanul jelentkező idegeneket, az olyan 

telefonhívásokat, amiben valaki arra hivatkozik, hogy hozzátartozójukat baleset, 

vagy más tragédia érte, bajba került, kárt okozott, és azonnal pénzre van szüksége! 

Ne hajtsák végre a telefonon kapott utasításokat és ne árulják el, mennyi pénzt 

tartanak otthon! 

 

 Ellenőrizzék le a telefonon kapott információ, balesetről, egyéb káreseményről, 

bajról szóló hír valóság tartalmát!  

 Hívják fel közvetlen hozzátartozóikat! 

 Hívják a Rendőrséget: 112! 

            Bátran kérjenek segítséget! 

 

 Idősebb hozzátartozóik részére nagyon fontos tudatosítani és napra készen tartani a 

biztonságukkal kapcsolatos legalapvetőbb magatartási szabályokat, hívják fel 

figyelmüket a csalókra! 

 

Amennyiben kellően óvatosak és elővigyázatosak voltak és nem történt bűncselekmény a 

sérelmükre, de kaptak hasonló tartalmú telefonhívást, kérjük, értesítsék a Rendőrséget!  

 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
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