Bűnmegelőzési hírlevél
Vigyázat, csalók!
Válogatás az elmúlt hét eseményeiből
Az e-mailen, SMS-en és telefonon keresztüli csalások nagyon gyakori visszaélési formákká
váltak. Ezek célja, hogy az elkövetők a pénzintézetre, bankra hivatkozva csalják ki a
számla vagy bankkártya birtokos személyes adatait, internetbanki belépéshez szükséges
azonosítót, biztonsági kódot, jelszót vagy bankkártya adatokat.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2022.04.01-én felhívta A. Dánielt telefonon és az
ERSTE Bank munkatársának adta ki magát. Közölte, hogy csalók éppen most akarnak a sértett
számlájáról egy nagyobb összeget, 1.200.000:- Ft-ot elutalni, ha megadja az adatait, akkor ezt
az utalást meg tudják akadályozni. A sértett meg is adta a banki adatait, és hamarosan meg is
kapta a telefonjára az értesítést a pénze elutalásáról, Hamarosan kapott egy újabb értesítést,
amely szerint 100.000 Ft-ot utaltak el a számlájáról. Közben a magát banki alkalmazottnak
kiadó hívó bátorította a sértettet, ne aggódjon, ezek a pénzek nem vesznek el, hiszen ő a bank
alkalmazottja, így tudják megóvni a pénzét a csalóktól! Míg ez a beszélgetés zajlott, a sértettet
hívták a bankjából is, ezúttal igazi banki ügyintéző, és a sértett szerencsére fel is vette az ál
banki ügyintézőt várakoztatva. Az igazi banki ügyintéző közölte, hogy 1.300.000.- Ft-ot utaltak
el a számlájáról, és további 3.500.000.-Ft utalása van folyamatban, amit még meg tudnak
akadályozni. A sértett azonnal megszakította a hívást az ál banki ügyintézővel, de így is
1.300.000.- Ft kára keletkezett.
Gyakori az is, hogy valamilyen alkalmazás telepítésére igyekeznek rávenni a kiszemelt
áldozatot, ami egy adatlopó képességekkel felruházott vírus/program, aminek a telepítése
után az áldozat minden adatához hozzáférnek.

Soha ne adja meg se telefonon, se e-mailben, sem az interneten a
pénzintézeti számlájával, bankkártyájával kapcsolatos adatokat!
Ha ilyen hívást, smst vagy e-mailt kap, ellenőrizze vissza, azonnal jelezze azt
a bankja telefonszámán, vagy személyesen a bankfiókban, szükség esetén
intézkedjen a bankkártyája, hitelkártyája, internetes vásárlások
tranzakciójának letiltására!
Üzenetről kapott linkről, vagy ismeretlen telefonáló által javasoltak alapján,
még ha pénzintézeti alkalmazottnak is mondja magát, soha ne töltsön le és
telepítsen alkalmazást!
Csak hivatalos alkalmazásboltból telepítsen mobil eszközére alkalmazást!
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Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
D. Krisztián feljelentést tett ismeretlen tettes ellen aki a számlájáról ismeretlen módon és
módszerrel utalásokat indított más külföldi országokba és külföldi személyeknek. A kártyájáról
több, mint 3 millió forintot utaltak el Euróban.
R. Jánosné feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki internetes bitcoin
befektetést kínálva a sértettől kicsalt 100.000 Ft-ot, majd ezt követően ismeretlen személy hozzáférve a sértett bankszámlájához - újabb 150.000 Ft. összeget emelt le.
Az egyik legnépszerűbb módja a csalásnak az adathalászat útján megszerzett adatokkal
történő visszaélés. Ál nyeremény játék, internetes vásárlás, internetezés során csak egy linkre
kell kattintaniuk, esetleg kitölteni egy egyszerű kis kérdőívet, vagy válaszolni néhány egyszerű
kérdésre, s míg ezt megteszik, ellopják az Ön adatait, amivel később különböző visszaéléseket
követnek el. Az Ön által megadott adatokkal, vagy amelyeket elloptak internetes vásárlás
során, vagy az ide-oda kattintgatás során, idegenek vásárolnak az interneten az ön
pénzéből, megcsapolják a bankszámláját, áruvásárlási kölcsönt vesznek fel, szerződést
kötnek internet, mobil telefon előfizetésre stb.
Tudatos internethasználattal és adatainak fokozott védelmével biztonságosabbá teheti az
internethasználatot.
2022. március 31-én feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki magát az egyik város
polgármesterének kiadva, az ő nevével visszaélve, e-mailben fizetési teljesítést kért egy külföldi
partnere számára. A pénzügyi iroda a kért fizetést teljesítette, és az e-mailben megadott
számlaszámra elutalt közel 35 ezer eurót az önkormányzat számlájáról.
Nem ez az első eset, amikor társaságokat, hivatalos szervezeteket tévesztenek meg azzal, hogy
valakik egy szervezet, akár önkormányzat vezetőjének kiadva magukat próbálnak meg pénzt
kicsalni.
Mindig ellenőrizzék vissza, ki az, aki az utasítást/felhatalmazást adta a pénz átutalására,
hívják fel Önök azt, akire a telefonáló hivatkozik, Önök vegyék fel a kapcsolatot azzal a
személlyel vagy szervezettel/társasággal, akinek a nevében az e-mail-t küldték és
egyeztessenek a pénz utalásáról, a korábbi kapcsolat során megismert számlaszám
változásáról, e-mail cím változásáról!
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Internetes vásárlás
Nagyon gyakori bűncselekmények az internetes hirdetőoldalakon, illetve ezek
felhasználásával elkövetett csalások. Csábító, hogy a megvásárolni kívánt termék
olcsóbb, mintha újonnan, vagy áruházból szereznék be. A hirdető a hirdetésben
megadja az elérhetőségét, azt is, hová kell utalni a termék vételárát. A vételár
elutalása után aztán a termék vagy nem érkezik meg, vagy nem az, vagy nem olyan
minőségben, mint, ahogyan megegyeztek, a hirdető pedig elérhetetlenné válik.
C.L. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2021. október hónapban egy facebookon
megjelent hirdetés alapján vásárolt egy lovat, amelyről kiderült, hogy az nem a hirdetésben leírt
ló, hamis az útlevele. A bűncselekménnyel okozott kár közel 1.200.000.- Ft.
K.Zs. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, akivel az internetes facebook egyik csoportjában
megegyeztek 3 db régi pénzérme megvételében, aminek az árát át is utalta az eladó által
megadott számlaszámra. Az érméket az eladó azóta sem küldte meg.
Vásárlás online piactéren
Az online piacterek esetében az eladó és a vevő az oldalon belül kommunikálnak, a fizetés az
oldalon kívül, átutalással vagy utánvétellel történik. Javasolt az utánvétellel történő vásárlás
vagy a személyes átvétel.

Ezeket a csalásokat nehéz teljes bizonyossággal megelőzni.
Legyen gyanús a szokásostól lényegesen olcsóbb ár!
- Lehetőség szerint teremtsék meg a lehetőségét a megvásárolni kívánt
dolog személyes szemrevételezésének, ellenőrzésének, és az áru
vételárát csak az áru átvételekor adják át, vagy utalják el!
- Lehetőség szerint teremtsék meg a szolgáltatást nyújtóval is a
személyes kapcsolatfelvételt, ellenőrzést!
- Szolgáltatásért (különböző munkák elvégzéséért) ne fizessenek előre!
Bankkártyahasználat
A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (bankkártya típusa, száma, tulajdonos
neve, lejárati ideje és a hátoldalon található biztonsági kódot). A visszaélések megelőzése
érdekében fizetéskor mindig ellenőrizze a böngésző címsorban, hogy valóban a bank
fizetési oldalán van, és csak bank vagy fizetési közvetítő által működtetett, biztonságos
oldalon vagy mobilalkalmazásban adja meg a kártya adatait.
Javasolt virtuális kártya használata, amelyre előzőleg a kívánt összeget a vásárlás előtt fel tudják
tölteni, így vásárlás után nem marad rajta pénz.

Fizetési közvetítő
Egyes webshopokban és online piactereken van lehetőség fizetési közvetető (pl. PayPal,
Barion, Upay, Simple) által történő fizetéssel. A szolgáltatónál a regisztráció során meg kell
adni a fizetésre használt bankkártya adatait. A fizetési folyamat során a rendszer átirányít a
fizetési közvetítőnél létrehozott felhasználói fiókba, ott a belépést követően tudja jóváhagyni a
fizetést, amelynek során az összeg a korábban regisztrált bankkártyára terhelődik. A módszer
biztonságos és egyszerű, a bankkártyaadatok nem kerülnek át a kereskedőhöz, és a bankkártyás
fizetéstől eltérően nem kell minden alkalommal megadni azokat.
Vásárlás webáruházban
Az online vásárlások jelentős része webáruházakon keresztül történik. A jól ismert, nagy
webáruházak alapvetően biztonságosak, de vásárlás előtt ellenőrizze az oldal URL-jét,
hogy valóban megfelelő helyen jár-e! A fizetés történhet átutalással, bankkártyával banki
oldalon keresztül, fizetési közvetítővel, virtuális vagy fizetési közvetítő által kibocsátott
kártyával.
Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási
adatokat és a vásárlási feltételeket! Az üzemeltető lehet cég vagy magánszemély (egyéni
vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az adószámot és a cégjegyzékszámot, illetve
a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot.
Nézzen utána a webáruház értékelésének az interneten! Javasolt a személyes átvétel vagy
az utánvétellel történő vásárlás.
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Egy 83 éves sértett bejelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, akit a sértett
élettársa 2022.03.02. napon a reggeli órákban az elkövető kérésére beengedett a családi házuk
mellékhelyiségébe és a konyhájába, mivel őt az ingatlan előtt leszólította, hogy WC-re szeretne
menni, valamint kért egy pohár vizet is. Amíg a sértett vizet töltött a bekéredzkedő nő részére,
addig az elkövető eltulajdonította a sértett pénztárcáját iratokkal és némi készpénzzel együtt.
A.I. és felesége – idős házaspár - feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki 2022.03.10-én
13 óra körüli időben leszólította őket az utcán, hogy vigyék el őt a lakásukra és „ajándékba”
ad a részükre több szőnyeget és ágynemű garnitúrát. Ezt követően közölte, hogy ajándékért
náluk ajándékot szokás adni, ezért a sértett felesége átadott a részére több, mint 500 eurót.
Idős hozzátartozóikkal, ismerőseikkel tartsák napirenden a biztonságukkal kapcsolatos
legalapvetőbb magatartási szabályokat, hívják fel figyelmüket a csalókra!
 Ne engedjenek be idegeneket a lakásukba, házukba, bármilyen ürüggyel akarják is ezt
elérni! Ha ezt mégis megtennék, hívják át a szomszédot, hívják telefonon a
hozzátartozóikat, kérjenek tőlük tanácsot, és ne maradjanak egyedül az idegennel a
lakásukban! Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hívják a 112 hívószámot és kérjenek
onnan segítséget!
 Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű készpénzt és főleg ne szemmel látható, könnyen
hozzáférhető helyen!
 A bankkártyájukat és irataikat is tartsák biztonságos helyen!
 Legyen gyanús, ha valaki túl olcsón kínálja az áruját, vagy azért járja az országot, hogy
mindezt ajándékba osztogassa!
Végezetül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg az úgynevezett „unokázós”
csalásokról sem, bár az elmúlt két évben ezek jelentősen visszaszorultak megyénkben.
 Fokozott fenntartással kezeljék a váratlanul jelentkező idegeneket, az olyan
telefonhívásokat, amiben valaki arra hivatkozik, hogy hozzátartozójukat baleset,
vagy más tragédia érte, bajba került, kárt okozott, és azonnal pénzre van szüksége!
Ne hajtsák végre a telefonon kapott utasításokat és ne árulják el, mennyi pénzt
tartanak otthon!
 Ellenőrizzék le a telefonon kapott információ, balesetről, egyéb káreseményről,
bajról szóló hír valóság tartalmát!
 Hívják fel közvetlen hozzátartozóikat!
 Hívják a Rendőrséget: 112! Bátran kérjenek segítséget!

Ha baj van, a Rendőrség az, aki segíteni tud és ezt nem pénzért teszi!
Aki pénzt kér a segítségért, az a bűnöző!
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