Bűnmegelőzési hírlevél - Vigyázat, csalók!
Új trendek – új elkövetési magatartások
A legújabb „trend” a romantikus, társkeresős csalás.
B. I. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, akivel a facebookon ismerkedett meg. Az elkövető
magát amerikai női katonának adta ki, aki Szíriában van. Napi szinten tartották a kapcsolatot,
de soha nem telefonon, vagy messengeren, vagy skype-on beszéltek. A sértett csak néhány
fényképet látott a facebook-on, amin egy nő látható katona ruhában fegyverrel. A rövid
ismeretség után az ál katonanő arra kérte a sértettet, hogy utaljon a részére közel 4000 amerikai
dollárt úgynevezett "felszabadítási pénzként". B.I. a kérésnek eleget is tett és a kapcsolatot
tovább folytatták a megszokott módon, úgy, hogy az elkövető a kapcsolattartás során
ellehetetlenített mindent, amiből a személyére lehetne következtetni. A telefonon történő
beszélgetés lehetetlen volt, mintha műszaki okok miatt nem lehetne hallani a hangját, szintén
lehetetlen volt skype-on beszélgetni, végső soron a sértett egytelen egyszer sem hallhatta a
hangját, nem láthatta élőben a külsejét.
Az első pénzküldeményt követően az ál katonanő ismét pénzt kért. A sértett ezúttal gyanút
fogott, mivel a megadott számlaszám egy nigériai bank számlaszáma volt. A sértett kára így
„mindössze” a közel 4 ezer amerikai dollárnak megfelelő összeg.
Nem B.I. az egyetlen, akit ilyen módon károsítottak meg csalók.
A csalók ismerkednek az interneten, gyorsan kitapasztalják, mire vágyik a kiszemelt áldozat,
és persze mindent meg is tesznek, hogy megfeleljenek a sértett elvárásainak. Ál profilok mögé
bújva, az interneten mindenki azt mond magáról, amit akar, könnyű mindent megígérni,
tökéletesnek látszani.
A csalók változatos legendákat találnak ki, amivel ráveszik a sértetteket, hogy pénzt utaljanak
a részükre. A legújabb trend a „szíriai katona”, aki Szíriában harcol, nem fér hozzá a saját
pénzéhez, mert erre ott nincs lehetősége, de ha küldenek neki pénzt, akkor majd ha hazajött, és
hozzáfér a számlájához, pénzéhez, akkor majd visszaadja. A sértettel való ismerkedés,
kapcsolattartás során persze gondosan ügyelnek arra, nehogy „élő” kapcsolatba kerüljenek, és
kiderüljön egyáltalán, hogy az illető férfi vagy nő, milyen nemzetiségű, hány éves, hogy néz ki
stb.
Legyen gyanús, ha egy társkeresős ismerkedés során a partnerrel nem lehet semmilyen
személyes kontaktust teremteni és meggyőződni arról, ki is ő valójában!
Legyen gyanús, ha valaki egy rövid, felületes ismeretség kapcsán pénzt kér!
Legyen gyanús, ha a kölcsönt kérő arra hivatkozik, hogy van pénze, vagy óriási
nyereménye, csak éppen most nem fér hozzá, de majd visszaadja!
Ne feledjék, kellő óvatossággal, egészséges bizalmatlansággal a legtöbb bűncselekmény
megelőzhető. Ha mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük értesítse a rendőrség az
ingyenesen hívható segélyhívó számán.
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ÉRZELMEKET KIHASZNÁLÓ CSALÁS
A csalók jellemzően online párkereső oldalakon nézik ki
célpontjaikat, de néha a közösségi médián vagy e-mailen
keresztül veszik fel a kapcsolatot.

MIK AZ ÁRULKODÓ JELEK?
Gyanús lehet, ha valaki rövid
ismeretség után azt mondja,
hogy oda van Önért és privát
beszélgetést kezdeményez.
A csalók üzenetei
gyakran szegényes
megfogalmazásúak
és semmitmondók.

SZERELEM
ÖNT

Az online proﬁljuk nem egyezik
azzal, amit magukról mondanak.
Előfordul, hogy intim képeket
vagy videót kérnek Önről.

MIT TEHET?
Legyen nagyon óvatos, hogy mennyi
személyes információt oszt meg
magáról a közösségi médiában és a
párkereső oldalakon!
Mindig gondoljon a lehetséges
veszélyekre! A csalók a legjobb hírű
online oldalakat használják.
Ne kapkodja el a dolgokat, tegyen fel
Ön is kérdéseket!
Keressen rá az illető fotójára és proﬁljára,
hogy szerepel-e más oldalakon is!

Előbb a bizalmába férkőznek,
majd arra kérik, hogy
küldjön nekik pénzt,
ajándékot vagy adja meg
banki/bankkártya adatait.
Ha nem küld pénzt nekik, megpróbálják
megzsarolni. Ha küld, akkor egyre többet
fognak kérni.

ÁLDOZATTÁ VÁLT?
Ne legyen szégyenérzete!
Azonnal szakítson meg minden kapcsolatot!
Ha tudja, mentse el a beszélgetések tartalmát!
Tegyen feljelentést a rendőrségen!
Jelezze a problémát azon a párkereső oldalon is, ahol a csalóval
kapcsolatba került!
Ha megadta a banki adatait, azonnal értesítse a bankot!

Figyeljen a helyesírási és nyelvtani
hibákra, a következetlenségekre és a
kifogásokra, például hogy a csalók
kamerája nem működik!
Ne osszon meg kompromitáló dolgokat
magáról, amivel később megzsarolhatják!
Mielőtt személyesen találkozik
valakivel, mondja el a családjának és a
barátainak hová megy!
Legyen óvatos, ha pénzt kérnek Öntől!
Soha ne küldjön pénzt, ne adja meg
bankkártya vagy online banki adatait,
és ne küldjön másolatot okmányairól!
Kerülje, hogy előre ﬁzessen bármiért!
Ne küldjön pénzt másnak: a
pénzmosás bűncselekmény!
MAGYAR
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