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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Márciusi hírlevelünkben adathalászattal kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsainkat osztjuk meg 

Önökkel. 

 

Kérjük, hogy olvassák el a hírlevelünket, szívleljék meg az abban foglaltakat, és ha tehetik, 

adják át azt családtagjaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak és szomszédjaiknak! 

    

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Vigyázat Csalók! 

 

Az utóbbi időszakban a rendőrségre több bejelentés érkezett, mely szerint ismeretlen 

elkövetők telefonos adategyeztetéskor csaltak ki banki adatokat a gyanútlan ügyfelektől, vagy 

vették rá átutalásra őket. 

 

A csalók banki alkalmazottként mutatkoztak be és közölték, hogy „az ügyfelek bankszámláját 

hekkertámadás érte”. A folyamat megakadályozása érdekében a kiszemelt áldozatoknak le 

kellett tölteniük egy programot a számítógépükre, aminek a segítségével az ismeretlen 

elkövetők utalási adatokat szereztek meg. Az alkalmazás telepítése után a sértettek számláján 

található pénzt a csalók által megadott bankszámlára utalták át. 

 

 

 Telefonon soha ne adjanak meg bankkártya, vagy netbank belépési adatokat! A 

pénzintézetek az ügyintézés során nem kérik az ügyféltől ezeket az információkat, 

mivel az ügyfél-azonosítás során a valódi banki dolgozó ezen adatokat látja a saját 

rendszerükben. 

 

 Ne telepítsen a számítógépére, illetve a telefonjára ismeretlen programot (alkalmazást, 

applikációt), ilyet a bankok soha nem kérnek az ügyfelektől, és még arra sem 

kötelezik őket, hogy a netbankot használják. Előfordulhat, hogy a bank valóban olyan 

pénzmozgást észlel az ügyfél bankszámláján, ami gyanúra adhat okot. Ilyen esetben 

felveszik vele a kapcsolatot, és csak az adott tranzakcióra vonatkozóan kérnek 

megerősítést, egyébként ilyen alkalommal is történik elsődleges ügyfél-azonosítás. 

 

 A bank telefonon soha nem ad utasítást semmilyen átutalásra az ügyfélnek! 

 

 Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy a bank biztonsági rendszere észlelt egy gyanús 

próbálkozást, és a bankszámla biztonságosabbá tétele érdekében le kell azonnal 

töltenie egy applikációt! 

 

 Ha SMS formájában kap megerősítő kódot, azt véletlenül se adja ki a vonalban lévő 

ismeretlennek! 

 

 Csalás észlelése esetén a kért adatokat ne adja ki, és ne végezzen semmilyen 

tranzakciót! 

 

Amennyiben mégis megadott valamilyen adatot a csalóknak, akkor a bankkártya letiltásáról 

azonnal intézkedjen a pénzintézetüknél, illetve, ha a leírt módszerrel találkozik, tegyen 

bejelentést a lakhelye szerinti rendőrkapitányságon! 
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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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