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TELEFONOS CSALÓK A WHO NEVÉBEN 

A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik az Egészségügyi
Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.

A hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal
kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy  a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos
összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő véde�séget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer”
csomag.

Az ügyben eddig érkeze� két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség
gyanúja mia� ismeretlen te�es ellen rendelt el nyomozást.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a WHO nem végez termék-árusítást sem telefonon, sem más
formában. A korona vírussal kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjon el tájékoztatást!

 

Kérjük, hogy vásárláskor mindig győződjön meg az alábbiakról:
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Online és telefonos vásárlás esetén az eladó hitelességéről;
nézze meg, van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, reklamációs
lehetőséget tartalmaz-e;
fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, visszahívható-e;
érdemes más vevők véleményét is elolvasni;
győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről  – gyanús, ha túl olcsó;
fontos információ, hogy milyen egyéb költségek terhelik a vásárlást.

 
Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy kerülje a házalókat; 
ne engedjen idegeneket a lakásába;
a termékre szakosodo� üzletben vásároljon;
egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be;
ha bizonytalan, forduljon előbb szakemberhez!

 

A korona vírussal kapcsolatban felmerült kérdései esetén kérjük, keresse fel a Nemzeti
Népegészségügyi Központ weboldalát (h�ps://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-
tajekoztatok/koronavirus), esetleg hívja a 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 ingyenes
telefonszámok valamelyikét ! 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy csalók, bűnözők próbálják becsapni, tegyen bejelentést a rendőrségen!



 

 

Visszaélések az árubemutatókon 
 

____________________________________________________ 

 

Az elkövetési módszerek az utóbbi időben finomodtak, de a csalók célja továbbra is az, hogy 

a fogyasztók megtévesztése útján a termék értékesítésével gazdagodjanak.  

A média rendszeresen hangsúlyozza az egészségügyi szűrővizsgálatok fontosságát, mint az 

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a betegségek időben történő észlelésének egyik 

legjobb módját. Mindez természetesen akkor igaz, ha azt felkészült, szakképzett és 

engedélyekkel rendelkező egészségügyi dolgozók végzik. A szűrő vizsgálatokban rejlő 

lehetőségeket azonban a csalók is felismerték és újabb trükkökkel próbálják 

megtéveszteni a gyanútlan időseket.  

  

Az elkövetési módszer jellemzően a következő:  

  

 Személyre szóló meghívó, vagy telefonos megkeresés útján elhívják a kiszemelt, 

általában idős embereket, egészségügyi szűrővizsgálatra, egészségnapra vagy 

ingyenes állapotfelmérésre. 

 Az érdeklődőket a helyszíne egy figyelmes asszisztens kérdezi ki az egészségügyi 

állapotukról, gyógyszerszedési szokásaikról.  

 A szűrővizsgálat helyszíne legtöbbször úgy kerül kialakításra orvosi köpeny a fogason, 

fecskendők, vesetál a vizsgáló helyiségben, hogy a gyanútlan érdeklődő elhiggye, a 

legjobb egészségügyi ellátásban fog részesülni.  

 Hitelesnek látszó vizsgálatokat végeznek, szívstressz mérés és/vagy véroxigén 

mérés, míg ezeket kiértékelik. A résztvevőket beszélgetésre, előadásra hívják, ahol 

felhívják figyelmüket pl.: az összetapadt vörösvértestek következményeire (trombózis, 

infarktus, agyvérzés), a stressz okozta betegségekre, vagy statisztikákat közölnek a fenti 

betegségek gyakoriságáról.  

 Megérkezik a vizsgálat eredménye, amely természetese „sokkoló". A szakember 

pedig a közeli halált vizionálja a hallgatóság felé.   

 Az előadó azonban minden érdeklődő bajára tud megoldást. Hiszen létezik például 

a lágylézer, amelyet kilencszázezer forint (900.000,-Ft) helyett akár négyszázötvenezer 

forintért (450.000,-Ft) is megkaphat. 

 

A bemutató helyszínén történő árusítás már nem jellemző. Általában az asszisztens 

tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hol lehet korlátozott darabszámba hozzájutni a termékhez. 

Rendszerint a bemutató helyszínétől nem messze található kis wellness termékeket forgalmazó 

üzletben vásárolható meg, esetleg az interneten, vagy telefonon is megrendelhető.  Ha nincs 

ennyi készpénze az idős embernek (miért is lenne, hiszen szűrővizsgálatra érkezett), akkor 

szívesen elkísérik a bankig, ahol a pénzt felveheti, vagy hitelszerződést kötnek a gyanútlan 

áldozattal. A megtévesztett vásárló abban a hitben távozik a szűrővizsgálatról, hogy élete 

legjobb üzletét kötötte meg. Csak később szembesül azzal orvosától, illetve már korábban 

megtévesztett ismerősétől. hogy a terméket túl árazottan vásárolta (interneten 60.000,- Ft, 

de ő 450.000,- Ft-ot fizetett), illetve arról, hogy az feltehetőleg semmilyen orvosilag 

igazolható gyógyhatással nem rendelkezik.  

 

Mit tegyen, hogy ne váljon a csalók áldozatává:  



 Gyanakodjon, ha ismeretlenek ingyenes szűrővizsgálatra hívják telefonon, 

személyesen, vagy szórólap útján (honnan tudták a telefonszámát, miért önt keresték 

meg?)! Kérjen tanácsot háziorvosától, vagy az önkormányzattól, hogy tudnak-e 

ilyen szűrővizsgálatról!  

 Gondolja végig, hogy hány alkalommal ment el olyan szűrővizsgálatra, melyet 

hivatalosan az egészségügyi intézmények szerveztek. Ha azokra sem ment el, pedig 

arról a helyi sajtóból (újság, városi televízió) értesült, akkor miért menne el olyan 

vizsgálatra, amiről semmit sem tud.   

 Ne ossza meg semmilyen egészségügyi adatát ismeretlenekkel! Ha szűrővizsgálat, 

akkor az eredményei alapján meg 

fogják tudni mondani, milyen 

állapotban van.  

 Az alábbi képen Ön szerint egy 

orvos látható? Mi nem tudjuk. Mi 

csak egy sztetoszkópot látunk. 

Kérjük, ne higgyen a látszatnak! A 

fotón látható fehér köpenyes ember 

nem biztos, hogy orvos; bárki lehet!  

 Ne döntsön elhamarkodottan! Ha 

az eladni kívánt áru valóban olyan jó, és önnek szüksége van rá, akkor később is 

megvásárolható. Ez idő alatt utánanézhet az adott terméknek, megkérheti 

ismerősét, rokonát keressen rá az interneten annak árára és a termékről írt 

véleményekre.  

 Ne hagyja magát siettetni!  Kihagyhatatlan ajánlat ezeken a rendezvényeken nincs!  

 Gondolkodjon, bármilyen más élethelyzetben elköltene 450 ezer forintot 

ismeretlenek által kínált, ismeretlen termékre?  

 Olvassa el a szerződést!  Ne írjon alá bármit, amit Ön elé tesznek!  Kérjen időt a 

szerződés értelmezésére! Kérdezzen bátran az eladótól, ilyenkor még megteheti! A 

szerződés megkötésekor ne maradjon egyedül az értékesítővel, legyen önnel egy 

rokon vagy barát! Szintén gyanakodjon, ha a szerződésben külön kikötik, hogy 

elállási joga nincs a vásárlónak, azonban erről az eladó korábban szóban nem 

tájékoztatta Önt.  

     

A fogyasztót megillető elállási jog: Az elállási jog azt jelenti, hogy az üzlethelyiségen kívül  

(pl.: lakáson, utcán, szállodában, vendéglőben stb.) vagy az interneten (távollevők között) 

megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a 

termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől a kifizetett összeg visszatérítését.   

Figyelem! Az indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg azt a vásárlót, aki üzletben, 

boltban vásárolt.  
  

Amennyiben becsapták, megkárosították, bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést 

követően azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó 

számon! 

Forrás: http://bunmegelozes.eu/pdf/hirlevelek/lak17apr.pdf 



 

                 Otthonunk védelme 
 

________________________________________________ 

 

A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 

 

 Fordítson kiemelt figyelmet háza, lakása bejáratának biztonságosabbá tételére.  

Lehetőség szerint megerősített fa vagy fém ajtókat építtessen be.  A jó minőségű 

zár nagyobb védelmet is jelent!   

 A biztonságot fokozhatja a hevederzár is. Az ablakokra lehetőleg szereltessen 

redőnyt, rácsot. Kérje ki erről szakember tanácsát!  

 A mechanikai védelem mellett célszerű elektronikai eszközöket is használni.  A 

riasztóberendezéseknek van visszatartó ereje, 

különösen akkor, ha a riasztás egy 

vagyonvédelmi cég ügyeletére fut be.  

 Lehetőség szerint szereltessen fel az 

ajtónyitást jelző készüléket vagy használjon 

elektromos ajtóéket.  

 Mindenképpen legyen a bejárati kapun, ajtón 

csengő, célszerű mellé kaputelefont szereltetni. 

Hasznos lehet, ha a kaputelefon képet is 

közvetít.  

 A lakás bejárati ajtaján lehetőleg legyen optikai 

kémlelő nyílás.  

 A mozgásérzékelő világítás, illetve a házőrző kutya is nagyban hozzájárul a 

megfelelő védelemhez.  

 Hasznos lehet a személyi riasztó, amelyet ugyanúgy lehet viselni, mint egy 

karórát. Amennyiben megoldható, a szomszédos házba be lehet kötni egy 

jelzőcsengőt. Így ha bajba kerül, segítséget tud kérni szomszédjaitól.  

 Némi visszatartó ereje annak is lehet, ha „Biztonsági cég által felügyelt terület” 

illetve hasonló feliratú matricát vagy úgynevezett „álkamerát” helyeznek el jól 

látható helyen.   

 Amennyiben lakó környezetükben látszólag céltalanul megjelenő idegeneket 

látnak, figyeljék meg őket, az autóik rendszámát írják fel.  
 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően 

azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es 

segélyhívó számon! 
 



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 elérető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes  

Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail címe: e-mail címe: 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, e-mail címe 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, 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! 


