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Fókuszban az idősek

"Megcsalt lelkek"

Az időseket érintő ingatlancsalások visszaszorítása érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei „Megcsalt lelkek” című kisfilmükkel
kívánják ráirányítani a figyelmet az idősek sérelmére elkövetett ingatlancsalások
megelőzésének fontosságára. 

Forrás: police.hu

https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58

A sértettek sokszor egyedül élő idős emberek, akiknek nincs, vagy tőlük távol él a
hozzátartozójuk, akivel csak telefonon, esetleg egyáltalán nem tartják a kapcsolatot, de az is
lehet, hogy érzelmi vagy épp egészségügyi állapotukból adódóan kiszolgáltatott helyzetben
vannak. A potenciális áldozatok jóhiszeműségét, elesettségét, magányosságát használják ki az
elkövetők, akik előbb segítőkészek, előzékenyek, majd miután csellel megszerezték, amit
akartak, megmutatják valódi arcukat.

A videóban említett történeteket az élet ihlette. a kisfilm azt mutatja be, hogy az elkövetők
hogyan férkőznek a sértettek bizalmába, milyen módszereket és eszközöket használnak fel,
hogy megszerezzék a kiszemelt áldozatuk vagyonát, ingatlanját.

Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, idős szomszédjaikra, ismerőseikre, rokonaikra! Hívják fel a
figyelmüket az elkövetői módszerekre! Ne mutassanak feltétlen bizalmat, ne írjanak alá
olvasatlanul hivatalos papírokat!

Amennyiben mégis jogsértés áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget a
112-es segélyhívó telefonszámon!

A videó megtekintéséhez kérjük olvassa be telefonjáról az alábbi QR kódot!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ezen különszám megjelenésével az
időseket veszélyeztető különböző jogsértésekre, az áldozattá válás megelőzésére szeretné
felhívni a figyelmet. 

https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58


Ha ilyen telefonhívást kap, járjon utána, hogy valóban baj van-e: Tegye le a
telefont, majd hívja fel a hozzátartozóját, akire hivatkoztak!
Soha ne felejtse el: hivatalos személy soha nem kér pénzt!
Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy tényleg hozzátartozója
hívja-e! „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
Legyen gyanús, ha pénzátutalásra kérik, illetve felajánlják, hogy az utalás
lebonyolításában közbenjárnak!
Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják meg
idegeneknek!
Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert
az idegenek visszaélhetnek az információkkal!
Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy
hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!

A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
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Unokázós csalások
Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a bűnözők telefonon hívnak
fel idős embereket. A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának,
gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt
állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például autóbalesetet
szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen
találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva
valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért.

A cél, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a
csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál
kisebb eséllyel csaphatják be őket. Aki teheti, mutassa meg hozzátartozóinak a
rendőrségi videót is, ami egy ilyen csalást dolgoz fel.

Forrás: police.hu

https://www.youtube.com/watch?v=CgBYxiuHJ58

A videó megtekintéséhez kérjük olvassa be telefonjáról az alábbi QR kódot!

https://www.youtube.com/watch?v=bDk2Kgy3RlY




Kérjük Önöket, hogy további aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhívásokért)
kövessék az Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az
alábbi hivatkozáson érnek el. 

Internet tudatosan - online is biztonságban (facebook.com)

 Az idősek biztonsága közös felelősségünk!

 Egyre több idős személy használ digitális szolgáltatásokat, rendelkezik okostelefonnall
és bankkártyával. 

Hívjátok fel szüleitek, nagyszüleitek figyelmét a telefonos hívásokra és online
csalókra!
Beszélgessetek velük a személyes és pénzügyi adatok védelméről!
Segítsetek nekik a biztonságos környezetet beállítani biztonságos internetezéshez!
Mondjátok el, hogy a virtuális térben valós veszélyek vannak!

 Tanácsok a fiatalabb korosztály számára:

Sok esetben nem képesek felismerni az őket fenyegető veszélyeket.

A szépkorúak áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez nem elegendőek a rendőrség
megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, törődés és
társadalmi összefogás!

https://www.facebook.com/internettudatosan


 Nem mindenki az akinek látszik!

Az internetes társkeresőknek, randioldalaknak, appoknak és általában a közösségi
oldalaknak köszönhetően a lehetőségek szélesre nyíltak a társat keresők előtt. A
bűnözők is felismerték az ebben rejlő lehetőségeket. A csalók jellemzően az online
párkereső oldalakon nézik ki célpontjaikat, de néha a közösségi oldalakon vagy e-
mailben veszik fel a kapcsolatot

Nem tudhatja biztosan, hogy ki van a profil mögött! Ezt mindig vegye figyelembe!
Közösségi oldalán megjelenő adatai között ne szerepeltesse családi állapotát! Legyen
nagyon óvatos, hogy mennyi személyes információt oszt meg magáról!
Gyanakodjon, ha az új online ismerőse nem szeretne személyes találkozót vagy
tartózkodik attól, hogy telefonon vagy webkamerán beszéljenek!
Akit nem ismer személyesen, annak ne küldjön pénzt, ne adjon ki információt
anyagi helyzetéről!
Ne adja meg bankkártya vagy online banki adatait és ne küldjön másolatot
okmányairól!
Ne osszon meg olyan információkat és ne küldjön olyan fotókat magáról, amivel
később megzsarolhatják! 
legyen gyanús, ha valaki arra kéri önt, hogy ne beszéljen másnak az önök
kapcsolatáról! Mielőtt személyesen találkozik valakivel, mondja el a családjának és a
barátainak, hová megy! 

 Annak érdekében, hogy elkerülje az áldozattá válás, fogadja meg a tanácsainkat:

 A „romantikus csalók”, akik a közösségi oldalakon kezdeményeznek beszélgetést.
Kiszemelik az egyedül élő, idős, elvált vagy épp özvegy áldozatot, bizalmába férkőznek,
chat formájában beszélgetést kezdeményeznek. A személyes találkozást mellőzve,
napokon, heteken vagy akár hónapokon keresztül építik a kapcsolatot. Kialakítanak egy
bizalmi kapcsolatot, aminek az lesz a vége, hogy kölcsönt kérnek kiszemeltjétől, amit
persze soha nem adnak vissza.





 Az idősek biztonsága közös felelősségünk!

Álruhában - A csalók sokszor jelennek meg az ajtónk előtt valamilyen álruhában

Kamuzás alapjai - A csalók ezernyi trükkel próbálkloznak

Tuti helyek - Érftékeit tartsa a padlóhoz vagy a falba rögzített széfben!

Forrás: police.hu

Az alábbi videók megtekintéséhez kérjük olvassa be telefonjáról az  fenti QR kódotat

A bűnözők elsődleges célja valamilyen ürüggyel bejutni a lakásba. Számos történettel
próbálkozhatnak. Ha sikerül ajtón belülre kerülniük, megpróbálják elterelni áldozatuk
figyelmét. Míg egyikük lefoglalja a gyanútlan tulajdonost, a másik átkutatja a lakást, és minden
értéket ellopnak, amit csak érnek. Figyelmeztesse idős rokonait, ne engedjenek be idegeneket
az otthonukba! A következő két kisfilm ezeket a különböző csalási trükköket mutatja be.

Nem léteznek tuti rejtekhelyek. A bűnözők nagyon hamar megtalálják a legbiztosabb
helyeken lapuló ékszert vagy pénzt is. Mindössze 7 percbe telik egy gyakorlott tolvajnak,
csalónak vagy betörőnek, hogy felkutassa a lakásban elrejtett értékeket. Ne engedjen
idegeneket a lakásába, pénzét pedig tartsa bankban vagy padlóhoz vagy falba rögzített
széfben! Tekintse meg a hozzá kapcsolódó kisfilmet!

Az unokázás régóta szerepel a csalók repertoárján. A kiszemelt idős áldozatokkal megpróbálják
elhitetni, hogy az unokájuk hívja őket, aki bajba került, ezért sürgősen pénzre van szüksége.
Egyetlen telefon a rendőrségre vagy az unoka visszahívása, a család értesítése megelőzheti a
bajt. Figyelmeztesse idős rokonait, ne dőljenek be a telefonos átveréseknek! Tekintse meg a
hozzá kapcsolódó kisfilmet!

 Unokázás - A telefon csörög az éjszaka közepén, unokázós csalók a vonalban

Csalóakadémia címmel készített oktatófilmeket a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. A bűnözők
válogatott módokon próbálnak pénzt kicsalni az idős, gyanútlan emberekből, a rövidfilmek
ezekre a módszerekre hívják fel a figyelmet.
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Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon: +36-56/501-654
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