
 
    BÉKÉS MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

B NÜGYI IGAZGATÓSÁG B NMEGEL ZÉSI OSZTÁLY 
 

 
Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  
    Ügyintéz : Sajben Márta r.a 

    Telefon: 06/66/523-700/22-51 

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 
 
 
 
Tisztelt Címzettek!  
 
 
 
Mellékelten megküldöm következ  hírlevelünket, mely az ORFK Kommunikációs Szolgálata 
által közzétett „Nem vagy az unokám, nem versz át!” cím  (forrás: 
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-

az-unokam-nem-versz-at) és a drogprevenciós összeköt k elérhet ségeit tartalmazó tájékoztató 
anyagokat tartalmazza. 

 

  

  

 

 

 

Békéscsaba, 2020. május 27. 

 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

Melléklet: 2 lap 

 
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124 

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at


 

 

 

 

 

 

 
 
Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a bűnözők telefonon 
hívnak fel idős embereket. A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának 
(unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő 
megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba 
került (például autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre 
van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az 
unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. 
 
A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a potenciális 
célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a kiszemelt áldozat 
lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon megadott 
információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket. 
 

A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap: 
 

 Járjon utána, hogy valóban baj van-e:  
 Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzátartozóját! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:  
 „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?” 

 Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni!  
 Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki nem tud 

azonnal fizetni. 
 Hivatalos személy nem kér pénzt:  

 se rendőr, se mentő, se tűzoltó. 
 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy 

hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot! 
 Ne adja meg adatait ismeretleneknek! 
 

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se 
dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, 
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket. Aki teheti, mutassa meg 
hozzátartozóinak a rendőrségi videót is (http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at), ami egy 
ilyen csalást dolgoz fel. 

 

Nem vagy az unokám, 
nem versz át! 



 

 

 

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015-ös tanévtől 
új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

  

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.   
 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. őrnagy 
Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados  
Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes  
Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy  
Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy  
Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós  
Telefonszáma: 06-68/381-255/54-44, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes  
Telefonszáma: 06-66/375-622,      e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 
Telefonszáma: 06-66/313-711/52-83, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 
Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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