2021. november 15.
Újabb átveréssel próbálkoznak a csalók
Egyre többen kapnak olyan e-maileket, amelyekben fenyegetéssel, zsarolással próbálják rábírni a
címzettet, hogy fizessen – figyelmeztet a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az utóbbi időszakban a közüzemi szolgáltatók nevében érkező adathalász, valamint kisebb összegek
kicsalására irányuló elektronikus levelek mellett megjelentek olyan jellegű e-mailek is, amelyekben a
címzettet megfenyegetik egy nem kívánt esemény bekövetkeztével, amennyiben a levélben megjelölt
módon nem hajlandó nagyobb összeget fizetni. Sok esetben azt próbálják elhitetni a címzettel, hogy
birtokukban van egy vele kapcsolatos, felnőtt tartalmakat, felvételeket tartalmazó, kompromittáló
adathordozó, amelyet nyilvánosságra hoznak, amennyiben a követelést nem teljesíti. Az ilyen levelek
elsődleges célja, hogy a címzettet megfélemlítsék, és gondolkodás nélkül kifizesse a levélben megjelölt
összeget. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetenként akár erőszakos cselekményekkel történő
fenyegetés, zsarolás mögött nincs valós szándék, csak a csaló próbálja megijeszteni a címzettet, annak
érdekében, hogy az fizessen.
Elektronikus levelezése során legyen nagyon óvatos és körültekintő! Fogadja meg tanácsainkat!


Amennyiben ilyen, vagy hasonló – ismeretlen feladótól származó, vagy éppen a saját
elektronikus címéről érkező –, gyanúsnak vélt üzenete érkezik, lehetőség szerint ne nyissa meg,
hanem azonnal törölje! Ha mégis megnyitotta, semmiképpen ne kattintson bele a levélbe, illetve
a benne lévő hivatkozásokat, linkeket se nyissa meg, mert ellenkező esetben adathalász vírussal
fertőződhet meg az informatikai eszköz, de az is előfordulhat, hogy egy vírus zárolja a gépet, így
a későbbiekben a feladó a zárolás feloldását is kötheti egy nagyobb összeg kifizetéséhez.



Hivatalos szervek, szolgáltatók, bankok nem küldenek felszólító leveleket elektronikus címre –
kivéve, ha ebben előzetesen megállapodnak – így nem kell attól tartania, hogy hivatalos ügyei
elsikkadnak, ha nem nyitja meg az e-mailjeit.

Abban az esetben, ha bűncselekmény áldozatává/ károsultjává válik,
haladéktalanul hívja a rendőrséget!
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztály
kommunikacio.baranyamrfk@baranya.police.hu
www.facebook.com/bmrfk.bunmegelozes
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Életem másik oldala 13.
Gyakrabban, mint gondolná!
Már többször előfordult, hogy a gyerekek előtt kiabált velem, vagy adott egy pofont. Olyankor a fiúk (2 és
4 évesek) mindig megijednek. Riadt arcuk mindent elárul. Hát még a befogott fülük, a sikításuk. Mára
eljutottam odáig, hogy már nem is magamat féltem. Pedig a gyerekeket még sosem bántotta, mindig csak
engem. Ma az egyik szomszéd megelégelte, a 112-es segélyhívón kért rendőri segítséget.
Ezután minden nagyon gyorsan történt. Néhány órán belül ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el a
rendőrök a férjem ellen. Ez azt jelentette, hogy neki 72 órára el kellett hagynia az otthonunkat. Ez idő alatt
velem és közös gyermekeinkkel sem vehette fel a kapcsolatot. Kapcsolati erőszak miatt büntetőeljárás
indult ellene a rendőrségen. Mivel a veszekedések a gyerekek előtt zajlottak, értesítették a gyermekjóléti
szolgálatot is.
Hálás vagyok, amiért segítséget kaptunk az élethelyzet megoldásához.
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