Bűnmegelőzési hírlevél - Vigyázat, csalók!
2022. július
Ismét unokázós! Mindig próbálkoznak, újra és újra.
A. Antal Heves megyei lakos bejelentést tett az egyik megyei Rendőrőrsön, amely szerint
2022.07.03. napon a délelőtti órákban ismeretlen hívószámról felhívta valaki. Az ismeretlen
telefonáló közölte vele, hogy fia, A. Ákos, Németországban van egy rendőrségi fogdán,
kábítószer birtoklás miatt. Szabadon bocsátása érdekében óvadékot kellene fizetni, közel
60.000 Eurót kellene utalni. A kiszemelt áldozat közölte, hogy nincs ennyi pénze, csak egy
jelentéktelen összeget tud utalni és ezzel letette a telefont abban a hiszemben, hogy az
ismeretlen majd újra hívni fogja. Közben gyorsan felhívta a fiát, aki megnyugtatta, hogy az
ismeretlen telefonáló által közöltekből semmi nem igaz, vele minden rendben van, az édesapját
viszont feltehetően csalók akarták megkárosítani.

Bár az elmúlt két évben jelentősen visszaszorultak megyénkben az
úgynevezett „unokázós” csalások, azért kísérletek még mindig történnek.
Kérjük:
 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!
 Idősebb hozzátartozóik részére nagyon fontos tudatosítani és napra
készen tartani a biztonságukkal kapcsolatos legalapvetőbb magatartási
szabályokat, hívják fel figyelmüket a csalókra!
Amennyiben kellően óvatosak és elővigyázatosak voltak és nem történt
bűncselekmény a sérelmükre, de kaptak hasonló tartalmú telefonhívást,
kérjük, értesítsék a Rendőrséget!
Ne feledjék, 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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Telefonos, banki csalók
S. O. Heves megyei lakos bitcoin vásárlás céljából a facebookon felvette a kapcsolatot egy
összekötővel, aki segítséget ígért S.Onak. Először elutalt az ismeretlen segítőnek egy kisebb
összeget, körülbelül 100 ezer forintot. Ezt követően kapott egy hívást, amelyben azt kérték
tőle, hogy töltse le az anydesk elnevezésű alkalmazást. S.O. ezt megtette, ezt követően a
számlájáról közel 2,3 millió forintot utaltak el ismeretlenek.
Gyakori, hogy a csalók valamilyen alkalmazás telepítésére igyekeznek rávenni a kiszemelt
áldozatot, ami általában egy adatlopó képességekkel felruházott vírus/program, aminek a
telepítése után az áldozat minden adatához hozzáférnek.
Az egyik leginkább elterjedt károkozó, „vírusírtónak” is titulált alkalmazás, az Anydesk
elnevezést viseli, de vannak más alkalmazások is, amelyek távoli hozzáférést biztosítanak
a kiszemelt áldozatok eszközeihez, és az azon tárolt összes fájlhoz, jelszóhoz.
Ha nem tudja pontosan egy alkalmazásról, mire használható, ne telepítse sem a
számítógépére, sem egyéb mobil eszközre, különösen mások kérésére ne tegyen ilyet!
Üzenetben kapott linkről, vagy ismeretlen telefonáló által javasoltak alapján, még ha
pénzintézeti alkalmazottnak is mondja magát, soha ne töltsön le és telepítsen alkalmazást!
Romantikus csalás
P. Jné Heves megyei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, amely szerint 2022.04.
hónapban a facebookon megismerkedett egy Larry Wogen nevű férfival, aki ezidáig különböző
indokokkal közel két millió forintot csalt ki tőle.
Nem Pné az egyetlen, akit ilyen módon károsítottak meg csalók.
A csalók előszeretettel ismerkednek az interneten, gyorsan kitapasztalják, mire vágyik a
partnerük, és persze mindent meg is tesznek, hogy megfeleljenek a kiszemelt áldozat
elvárásainak. Ál profilok mögé bújva, az interneten mindenki azt mond magáról, amit
akar, könnyű mindent megígérni, tökéletesnek látszani.
A csalók szerelmet ígérnek és változatos legendákat találnak ki, amivel ráveszik a
sértetteket, hogy pénzt utaljanak a részükre.
A sértettel való ismerkedés, kapcsolattartás során persze gondosan ügyelnek arra, nehogy
„élő” kapcsolatba kerüljenek (pl. ha telefonon beszélnének, hirtelen elfogy a térerő, a
skype műszaki hiba miatt nem működik), 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!
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