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Vigyázat, az online csalók nem tűntek el! 
Válogatás az elmúlt hét eseményeiből… 
 

Az elmúlt héten történt online bűncselekmények ismét a bankok 
nevében jelentkező csalókhoz és az online vásárlásokhoz köthető 
esetek voltak. Sajnos sokan még mindig nem ismerik a csalók 
módszereit, így könnyebben dőlnek be a bűnözők átveréseinek. 

Ha felkészültebben ér bennünket a támadás, nagyobb eséllyel 
tudjuk kivédeni! 

Annál is inkább, mivel a csalók igencsak élnek a pszichológiai 
manipuláció eszközeivel, sürgetik, stresszhelyzetet teremtenek, 
ezzel késztetik meggondolatlan cselekményre a sértetteket.  

Ezért kérjük legyenek elővigyázatosak! 

 Ne dőljönek be senkinek, ha a bank nevében a bankszámlája 
védelme érdekében kérnek a számlához tartozó belépési 
adatokat, kódokat, banki jelszót, esetleg valamilyen alkalmazás 
telepítését! 

 Az online vásárlások során pedig, főként nagyobb összeget 
soha ne utaljanak előre! 

 

Az elmúlt hetek történései, bejelentései…. 

H. László  2023.01.06-án tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az 
MKB Bank alkalmazottjaként azzal kereste meg telefonon, hogy 
adategyeztetésre van szükség, melynek során több a számlájához 
kapcsolódó adatot is elkért, melyeket a sértett jóhiszeműen megadott. 
Ezt követően a bankszámláról 3,5 millió forint körüli összeget 
tulajdonítottak el.  

K. Attiláné szintén 2023.01.06-án tett feljelentést, az ő banki adatait 
email útján szerezték meg a csalók, a hamis banki emailben küldött 
link a bank oldalára hasonlító hamis weboldalra vezetett, ezzel együtt 
a netbankos jelszó megváltoztatására kérték a sértettet, akinek miután 
ezt megtette, levontak a számlájáról közel 140.000 Ft - ot. 

 Az online vásárlások is több esetben végződtek anyagi kárral. A 
hétvégén tettek feljelentést 25.000 Ft-ért vásárolt márkás cipő helyett 
érkező silány minőségű termék miatt, valamint egy mezőgazdasági 
gépért előre utalt 450 000 Ft előleg és egy Xbox játékkonzolért szintén 
előre utalt 110 000 Ft miatt, mivel ezekben  az esetekben az eladók az 
árut nem küldték meg, az átutalások után elérhetetlenné váltak. 
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Fontos, hogy mindig 
nézzék meg milyen 
email címről jött a banki 
vagy szolgáltatói 
értesítés! Abban az 
esetben, ha nem 
biztosak benne, vagy 
gyanúsnak tűnik az 
email cím, ellenőrizzék, 
hogy korábban milyen 
elérhetőségről keresték! 

 

 


