Bűnmegelőzési hírlevél
Válogatás az elmúlt hét eseményeiből
Az internet a számtalan előnye mellett veszélyeket is rejt a felhasználóknak. A bűnözők a valós
élethez hasonlóan a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel
bevételre tegyenek szert. Különösen igaz ez az ünnepi készülődés időszakában, amikor az
ajándékok beszerzéséhez, az ünnepi étkekhez sokkal több pénzre van szükség, mint általában.
A személyes találkozás hiánya és az internet nyújtotta anonimitás jelentősen megkönnyíti a
csalók munkáját! Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más esetekben
bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél.

Csalások
Eljárás indult G. I. feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki a sértettet a saját
mobiltelefonszámán 2021.12.02-án napközben felhívta és magát az OTP alkalmazottjának adta
ki. Arra hivatkozott, hogy a sértett folyószámláján gyanús pénzmozgást tapasztaltak, így a
sértett adatait, folyószámlaszámát és a kódokat módosítani kell. Ezzel kicsalták a sértettől a
szükséges adatokat és a folyószámlájáról több, mint hat millió forintot emeltek le.
Hasonló eset történt K.B.A-val, akit 2021.12.06-án napközben ismeretlen személy, magát az
OTP banki alkalmazottjának kiadva, felhívta azzal az indokkal, hogy a sértett nevére szóló, az
OTP banknál vezetett bankszámlájáról ismeretlen személyek megpróbáltak levenni közel
nyolcvanezer forintot az Emagon keresztül. Ennek érdekében kérték a sértett beazonosítását,
valamint, hogy töltsön le a telefonjára egy alkalmazást, ami vírusirtó. A sértett az alkalmazást
letöltötte, majd a telefonáló kérésére belépett az e-bankjába, ami után a bankszámlájáról közel
egy millió forint értékű eurót emeltek le.

A telefonon, e-mailen, SMS-en keresztüli csalások nagyon gyakori visszaélési
formákká váltak. 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!
 Legyenek nagyon óvatosak, ha bank nevében telefonál valaki!
 A beszélgetés elején kérdezzék meg, kit keres, és ha nem tudja a pontos
nevüket, akkor szakítsák meg a hívást!
 Semmilyen programot ne telepítsenek, még a bank nevében telefonáló
személy kérésére sem!
 Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat is, ne
osszanak meg senkivel telefonon! Ha valóban a bank ügyintézője
telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat!
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B. R. feljelentést tett, miszerint az interneten a C Shop honlapról egy szárítógépet rendelve
annak a vételárát elutalta, de az utalást követően a szárítógép nem érkezett meg és a cég
semmilyen módon nem elérhető. A cselekménnyel okozott kár közel kétszázezer forint.

Javasoljuk:
 Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az üzemeltető adatait, a
kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket!
 Nézzen utána a webáruház értékelésének az interneten!
 Online piactéren ellenőrizze az eladót (visszajelzések, közzétett adatok
alapján)!
 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!
 Bankkártya adatait csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán
adja meg (kereskedő oldalán, vagy e-mailben soha)!
 Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal-e,
rendelkezik-e tanúsítvánnyal!
 Ha lehet, válassza a személyes átvételi módot!

Ha mégis bűncselekmény történne a sérelmükre, kérjük azonnal
értesítsék a Rendőrséget az ingyenes segélyhívó számán:
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