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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. szeptember havi bűnmegelőzési 

hírlevélét olvassa. A hírlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságon a Rend és Biztonság 

Közbiztonsági Program rendőrségi feladatainak végrehajtására kiadott feladatterv szerint 

készítjük el Önöknek minden hónapban. Ha úgy gondolja, hogy nem szeretne a későbbiekben 

a hírlevelünkből kapni, kérem, elektronikus formában jelezze részünkre és a címlistából 

törölni fogjuk.  

 

Amennyiben a hírlevél tartalmát hasznosnak ítéli, bátran felhasználhatja – a forrás 

megjelölésével! – a lakosság tájékoztatására (pl. képújság a helyi TV-ben, önkormányzati 

intézmények faliújságai, stb.). Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Ön 

településének lakói minél kevesebb számban váljanak bűncselekmények áldozatává. 

Hírleveleinkben, a hétköznapi életben gyakran előforduló, illetve időszerűen megtörtént 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzési lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet. 

 

További hírekért és tájékoztatásakért kérjük, látogassa meg Facebook oldalunkat: 

 

  

GYMS MRFK Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Portál 
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ELF Bar tájékoztató 

Szülőknek és pedagógusoknak 
 

A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít egy új típusú eldobható elektronikus 

cigaretta, egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre 

feltöltött, akkumulátoros, eldobható eszköz. Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár 

magas nikotin tartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas, illegális termékek egyik 

legnagyobb veszélye, hogy gyakran általános iskolás gyerekeknek értékesítik. A gyártók 

leplezetlenül a fiatalokat, nem ritkán a 10-14 éves gyermekeket célozzák meg ezzel a 

dohánytermékkel, média felületeket is használva (Facebook, TikTok, Instagram).  A 

termékcsoport legnagyobb veszélye épp az a téves látszat, hogy nem veszélyes és nem okoz 

függőséget, sőt, leszokást támogató eszközként sem érdemes 

rá tekinteni. 

Hogyan ismerhetik még az Elf Bart? 

Magic Bar, a Manórúd, a Manórudi néven ismert változatok, 

vagy a Fume, a PuffBar, a Nutristick, a Beco Bar, és a Geek 

Bar is). 

Miről ismerhetők fel ezek az illegális termékeket? 

Legkönnyebben a színes hengeres formájáról ismerhető fel, 

dobozán gyakran színes grafikával. Olyan elektronikus 

termékek, amelyek töltőfolyadékkal vannak feltöltve és a 

szopókán keresztüli szívás során felszabaduló – gyakran 

illatában is érezhetően ízesített – pára biztosítja az élvezeti 

értékét. Nem összetévesztendő a hevítéses technológiát használó, a Nemzeti 

Dohányboltokban is kapható eszközökkel. 

Miért veszélyes ez a termék? 

A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőrizetlenek, egészségügyi hatósági bevizsgálásukra 

azok forgalmazási tilalma miatt nem került sor. Viszont annyi tudható róluk, hogy a 

termékben a szívás hatására nikotin sóval átitatott vatta hevül, majd ez a nikotinos pára 

különböző ízesítéssel vegyül. Veszélyessége éppen abban áll, hogy nagyon kevés a hiteles 

információ a termék összetevőit illetően, és hogy a belélegzett, különböző kémiai folyamatok 

során keletkező párának mik az élettani hatásai. Még a legkisebb, 800 szívásra elegendő 

töltéssel rendelkező termék nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg, 

ezért a használata könnyen nikotin túladagoláshoz vezethet.  Vannak már arra vonatkozó 

kutatási eredmények, amelyek szerint a csomagoláson feltüntetett nikotintartalomtól 

lényegesen nagyobb mennyiségben tartalmazhat erős addikciós tulajdonsággal bíró 

idegmérget (neurotoxint). 

Miért illegális az Elf Bar termékek forgalmazása? 

Alapvetően az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök 

forgalmazása nem illegális, ha az ízesítés nélküli, és a forgalmazó dohánytermék-

kiskereskedelmi jogosultsággal, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által 

kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel rendelkezik (azaz e termékkategória 

kizárólag dohányboltban forgalmazható). Viszont a termékkört az ízesített jellege beszűkíti, 

amelyek forgalmazása tilos Magyarországon. 

Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket hirdet, vagy forgalmaz? 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig 

terjedő bírsággal sújthatja az elkövetőt. 

Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket birtokol? 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki. 

Mit tegyen ha Elf Bar termék árusításával találkozik? 

Az ingyenesen hívható 1828-as számon bárki szabadon bejelentheti az illegális 

tevékenységet. 
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Rendőrségi sorozat: NE VÁLJON a csalók áldozatává! 

1.eset: Azzal kecsegtették, hogy egy autót nyert… 
 

Az online átverések egyik tipikus esete, amikor valamilyen nyeremény ígéretével csalnak ki 

pénzt a gyanútlan áldozattól. Mindenki szeret nyerni, és ezt az emberi tulajdonságot 

használják ki a csalók. 

Nemrég egy ismeretlen személy vette fel a sértettel a kapcsolatot a Facebookon keresztül és 

arról tájékoztatta, hogy egy gépjármű nyertese. Egy fényképet is mellékelt az autóról, hogy 

még hihetőbb legyen a történet. Állítása szerint az átadásnak csak annyi az akadálya, hogy a 

jármű külföldön van és Magyarországra való behozatala pénzbe kerül. Ezt viszont a 

„szerencsés” nyertesnek kell állnia, amit ő ki is fizetett. 

 

 
               Fotó: internet 

Sokan biztosan úgy gondolják, hogy velük ilyen eset sohasem történhetne meg. Ugyanakkor a 

tapasztalataink sajnos azt mutatják, hogy többen is áldozataivá váltak már egy hamis 

nyeremény ígéretének. Voltak, akik „ingyen” kínált drága mobiltelefon reményében estek 

csapdába, de voltak, akiket pusztán a nyerési lehetőség felkínálásával is rá tudtak venni egy 

kártékony oldal megnyitására. 

 

Az online felkínált nyereményekkel, nyereményjátékokkal, egyéb nyerési lehetőségekkel 

kapcsolatban mindig legyünk elővigyázatosak.  

 

Egy valós nyereményjátékon való részvételhez előzetes regisztráció, valamint a 

játékszabályok elfogadás szükséges. Ezek hiányában semmiképpen se vegyünk részt a 

játékban.  

Ha a felkínált nyereményt csak valamilyen előzetes fizetés után kaphatnánk meg, akkor 

arról inkább mondjuk le, sohase fizessünk előre!  

Ha pedig valamilyen üzenetben nyereménylinket kapunk, akkor azt azonnal törüljük, 

mert a kattintással csak rossz tapasztalatot nyerünk!  

Amennyiben már megtörtént a baj, minél előbb változtassuk meg jelszavainkat, belépési 

kódjainkat, szükség esetén kérjük szakember segítségét, tegyünk feljelentést.  
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A SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

FELHÍVÁSA VETÉLKEDŐRE 
„TE EGYSZER S MINDENKORRA FELELŐS LETTÉL AZÉRT, AMIT 

MEGSZELÍDÍTETTÉL.” SAINT-EXUPÉRY 

 

Október 4-e az Állatok Világnapja, ennek apropójából a Soproni Rendőrkapitányság 

kétfordulós versenyt hirdet általános iskola felső tagozatos diákoknak a felelős állattartás 

témakörében. 

A versenyen 3 fős csapatok részvételét várjuk. (A csapatok összetétele a megadott 

korosztályban szabadon választható, lehet osztálytárs, barát, rokon, stb.!) 

Az első fordulóban egy maximum 2 oldalas (12-es betűnagyság 1,5 sörköz) fogalmazásban 

kell a csapatoknak kifejteniük, hogy szerintük mit jelent az „ÁLLATJÓLÉT”. 

Beküldési határidő: 2022.szeptember 25. 24:00 óra 

A második fordulóba az első forduló 10 legjobb csapata kerül be, akik az október 4-én 09:30 

órai kezdettel a Soproni Rendőrkapitányságon megrendezésre kerülő játékos vetélkedőn 

bizonyíthatják a felelős állattartással kapcsolatos tudásukat. 

Az első három helyezett csapat értékes jutalomban részesül! 

 

Az első forduló fogalmazásait a fent megadott határidőre a 

bunmegelozes.sopronrk@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. 

Az e-mail tartalmazza: 

-a csapatok nevét 

-a csapattagok és törvényes képviselőjének a nevét, a törvényes képviselő telefonos 

elérhetőségét, külön-külön minden tag iskoláját és osztályát. 

 

Az első forduló eredményéről a részvevőket emailben 2022. szeptember 27-én értesítjük. 

További információ a vetélkedőről Rafai Zoltán r. alezredestől a 20/2956649-es, 

valamint Babella-Lukács Katalin r. őrnagytól a 30/6921554-es számokon kérhető. 
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