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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
által szerkesztett, 2020. április havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk az 
aktuális világnapot.  
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk a figyelmet az ismeretlen külföldi hívószámokról 
érkező hívásokra, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács prevenciós kisfilmjeire. 
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 

 

Egyre többen tudják, hogy a Magyar 
Rendőrség védőszentje az április 24-én 
ünnepelt Sárkányölő Szent György, aki a 
legenda szerint megölte a sárkányt és 
kiszabadította fogságából a királylányt. 1992 
óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a 
rend, a jogszerűség meggyőződéses 
védelmezője,  

Szent György 

(270 körül – 303. április 23.) római kori katona 

és keresztény mártír. Szentté avatását a 

legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a 

leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a 

sárkányt legyőző lovag képében ismert, 

emellett több ország és város védőszentjeként 

is tisztelik. Egyike a tizennégy segítő szentnek.  

 

 

ÁRPILIS 24. - SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY, 

 A MAGYAR RENDŐRSÉG VÉDŐSZENTJE 

 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/270-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/303
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizenn%C3%A9gy_seg%C3%ADt%C5%91szent
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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 itt olvasható: 
http://nmhh.hu/cikk/195012/Nem_eri_anyagi_kar_ha_veletlenul_felveszi_a_gyanus_kulfoldi_hivast  

 
 

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ne-vegye-fel-ne-hivja-vissza  

 

NE VEGYE FEL! NE HÍVJA VISSZA! 
 

http://nmhh.hu/cikk/195012/Nem_eri_anyagi_kar_ha_veletlenul_felveszi_a_gyanus_kulfoldi_hivast
http://nmhh.hu/cikk/195012/Nem_eri_anyagi_kar_ha_veletlenul_felveszi_a_gyanus_kulfoldi_hivast
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/ne-vegye-fel-ne-hivja-vissza
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A különleges körülményekre tekintettel a bűnmegelőzési információk átadásának fontossága 

érdekében ajánljuk a Kedves Olvasó figyelmében az alábbi linket, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács prevenciós kisfilmjeit tartalmazza. Ezek valamennyi korosztály számára a bűnmegelőzés 

több területén is adnak specifikus tanácsokat. Megtalálhatók köztük gyermekeknek szóló mesék, 

időseknek és a felnőtt korosztálynak szóló bűnmegelőzési filmek, illetve komolyabb témákat 

bemutató előadások is.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCO3EB3aNIebzYwjtp_GVTIw/videos 

 

Annak érdekében, hogy sokakhoz elérjenek tanácsaink, kérjük a Kedves Olvasót, hogy lehetősége 

szerint az általa ismert minél több olyan e-mail címre juttassa el a fenti linket, ahol úgy véli, hogy a 

címzett számára kimondottan hasznosak lehetnek ezek a bűnmegelőzési tanácsok! 
 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 

 

 
 

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon 

hozzánk bizalommal az impresszumban található elérhetőségeken: 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

PREVENCIÓS KISFILMEK 
 

https://www.youtube.com/channel/UCO3EB3aNIebzYwjtp_GVTIw/videos
mailto:futtaton@veszprem.police.hu

