
 

 

Bűnmegelőzési hírlevél 

Válogatás az elmúlt hét eseményeiből 

 
Mindig vannak olyan emberek, akik az anyagi javakat nem becsületes munkával, 

hanem mások javainak megszerzésével igyekeznek biztosítani. Ugyan egész 

évben követnek el vagyon elleni bűncselekményeket, szabálysértéseket, de 

különösen igaz ez a karácsonyi készülődés idején, amikor általában sokkal több 

pénzre van szükség a méltó ünnepléshez.   

 

Csalások 

 
F. Z.  feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2021.11.21. és 2021.11.22. közötti időben a 

facebook-on a marketplace hirdető oldalon meghirdetett egy Iphone  mobiltelefont 165.000 Ft 

értékben, melyre a feljelentő 80.000 Ft foglalót átutalt a hirdetésben megadott bankszámlára. A 

telefont azonban nem kapta meg, az eladó pedig nem érhető el. 

Javasoljuk: 

Lehetőség szerint teremtse meg a lehetőségét a megvásárolni kívánt dolog 

személyes szemrevételezésének, ellenőrzésének, és az áru vételárát csak az 

áru átvételekor adja át, vagy utalja el! 

Lehetőség szerint teremtse meg a hirdetővel a személyes kapcsolatfelvételt, 

ellenőrzést! 

Pné. T.  J. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2021.11.21. és 2021.11.23. közötti időben 

négy alkalommal vásárolt a bankszámlájáról a bankkártyája adataival. 

K. Cs. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2021.10.22-én a Cetelem bankszámláját -

feltehetőleg adataival visszaélve- felhasználta, és arról több. mint ötvenezer forintot levásárolt.  

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 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. 

Javasoljuk, hogy az internetes vásárlásokhoz használjanak virtuális 

bankkártyát, vagy bankszámlát, amelyen csak annyi pénz legyen, amelyet 

éppen az aktuális vásárláshoz, egyéb üzletkötéshez, szállásfoglaláshoz stb. 

használnak fel és el is utalnak. Igy, ha adathalászok megszerezték is az 

adatait valamilyen módon (akár Öntől csalták ki, akár internetes tranzakció 

közben lopták el) nincs mit levenni arról a számláról, amin nincs semmi! 
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Cs. A. G.  feljelentést tett  ismeretlen tettes ellen, aki magát banki ügyintézőnek kiadva felhívta 

telefonon, és megszerezte tőle az egyik közhasznú alapítvány bankszámlájának adatait. Az 

ismeretlen elkövető a megszerzett adatokkal visszaélve az alapítvány számlájáról közel fél 

millió forintot utaltatott el egy társaság nevére.    

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. Gyakori az is, hogy valamilyen alkalmazás 

telepítésére igyekeznek rávenni a kiszemelt áldozatot, ami egy adatlopó képességekkel 

felruházott vírus, aminek a telepítése után az áldozat minden adatához hozzáférnek. 

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! 

M. A. feljelentést tett  ismeretlen tettes ellen, aki magát az interneten facebook oldalon  a 

Magyar Expressz Hitel intézménynek kiadva kölcsönt hirdetett, mely hirdetésre a sértett 

jelentősebb összegű hitelt igényelt.  A hirdető banki költségeként több, mint százezer forintot 

kért elutalni az általa megadott számlaszámra, amelyet a sértett meg is tett. A hitel összege 

azonban nem érkezett meg a sértett bankszámlájára, ezért személyesen vette fel a kapcsolatot a 

hirdetésben szereplő pénzintézettel. Mint kiderült, a hirdetésben szereplő pénzintézet nem 

folyósít lakossági hitelt, a sértett csalás áldozata lett.   

Szintén nagyon gyakori, hogy a csalók telefonon, vagy interneten hirdetésben pénzintézet, bank 

nevében, vagy rájuk hivatkozva  hirdetnek  - és ígérnek - különböző hiteleket, kölcsönöket, a 

„banki költségeket” pedig előre kérik elutalni az általuk megadott számlaszámra.   

Mielőtt utalna, vegye fel a kapcsolatot a hivatkozott pénzintézettel és 

ellenőrizze le a hirdetés valódiságát! 

 

Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, kérjük  azonnal 

értesítsék a Rendőrséget az ingyenes segélyhívó számán:  
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Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Bűnmegelőzési Alosztály 

 

 
 

 


