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A Hargita Megyei Rendőr- 
főkapitányság a Székelyud-
varhelyi Helyi Rendőrséget 

is együttműködésre kérte az online 
csalások elleni kampányban, rész-
ben azért is, mert a bűncselekmé-
nyek Hargita megyei áldozatai kö-
zött székelyudvarhelyiek is vannak. 
A helyi rendőrség felhívása szerint 
az ismeretlenektől, azaz a csalóktól 
érkező üzenetekben az áll, hogy cso-
magot, küldeményt kap a címzett és 
a megadott linkre kattintva követ-
heti annak útvonalát. A weboldal 
azonban egy telefonos alkalmazás 

letöltését és telepítését kéri, 
az applikáció segítségével 
pedig bankkártyaadato-
kat, jelszavakat és egyéb 
személyes információkat 

lophatnak el a gyanútlan fel-
használók telefonjáról az internetes 
bűnözők. Hasonló üzenetet e-mail-
ben, sms-ben és különböző üze-
netküldő platformokon (Facebook 
messenger, WhatsApp) egyaránt 
kaphatnak a potenciális áldozatok. 
Ugyanakkor a népszerű online piac-
tér, az OLX szolgáltatásait használók 
is kaphatnak hasonló, megtévesztő 
linket tartalmazó üzenetet.

A módszer valószínűleg sokak 
számára ismerős lehet, hiszen ki-

sebb-nagyobb különbséggel – al-
kalmanként az egyik legnagyobb 
hazai csomagküldő szolgálat nevé-
vel visszaélve – már hosszú hóna-
pok óta küldözgetik az üzeneteket a 
látszólag véletlenszerűen kiválasz-
tott címzetteknek.

Több tucat bűnügyi dosszié

A Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányságnál megkeresésünkre az el-
sődleges adataik alapján arról tájé-
koztattak, hogy csak ebben az évben 
41 bűnügyi iratcsomót nyitottak már 
a hasonló csalások miatt. A kiber-
bűnözők csapdájába esett Hargita 
megyei áldozatok bankszámláiról 
összesen nagyjából 81 000 lejt lop-
tak el a csalók.

Megbízható forrásból származó 
információink szerint a csalók Ukraj-
nában és Oroszországban tevékeny-
kednek – külföldi elkövetőkre utal 
az is, hogy helytelenül használják a 
román nyelvet –, ezért is nehéz és kö-
rülményes a leleplezésük. Az utóbbi 
időben leggyakrabban WhatsAppon 
küldött üzenetekkel próbálkoznak, 
kiszemelt áldozataik telefonszámát 
pedig sok esetben az OLX-ről gyűjtik 
be. Ezekben az üzenetváltásokban 
vevőnek adják ki magukat, és az el-
adót megpróbálják rávenni arra, hogy 
a megadott linkre kattintva adja meg 
bankkártyaadatait. A művelet során 
feltelepülő kémprogram azonban 

észrevétlenül személyes adatokat 
lop a telefonról, az így megszerzett 
információkkal pedig a netbanking 
szolgáltatásokat használó áldozato-
kat meglopják. Óránként nagyjából 
száz eurónyi összeget szippantanak le 
az áldozat bankszámlájáról egészen 
addig, amíg a kárvallott észre nem 
veszi a lopást és letiltatja a tranzakci-
ókat, addigra viszont akár egy komoly 

összegtől vagy a számláján tartott 
összes pénzétől megszabadították 
már – számolt be a lopás részleteiről 
forrásunk. A csalók az online piac-
téren történő hirdetésfeladás után 
azonnal lecsapnak kiszemelt áldo-
zatukra, és mint azt az egyik udvar-
helyszéki példa igazolja, elsőre csak 
ez adott okot a gyanúra a hirdetés 
feladójánál. „Engem is majdnem 

átvertek. Szerencsére a férjemmel 
ellen őriztük az oldalt, és jelentettük 
is. Másnap is volt egy, aki próbál-
kozott. Nekem az lett gyanús, hogy 
nagyon hamar mondta, hogy meg-
vásárolja” – írta meg tapasztalatait.

Mire kell figyelni?

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség 
felhívása szerint az internetes vásár-
lások, eladások esetében különösen 
fontos odafi gyelni pár dologra, hogy 
a felhasználó ne váljon internetes 
csalás áldozatává: semmiképp ne 
adjuk meg bankkártyánk adatait, az 
egyéni azonosító kódot és a 3D se-
cure ellenőrzőkódot senkinek, főleg 
akkor, ha mi kínálunk valamit el-
adásra; amennyiben az OLX oldalán 
adunk el valamit, a potenciális vá-
sárlókkal kizárólag az oldal felületén 
kommunikáljunk; biztonsági okok-
ból válasszuk mindig az utánvételes 
fi zetési módot; soha ne kattintsunk 
ismeretlenektől érkező, e-mailen, 
Whats Appon, Facebookon, sms-ben 
vagy más platformon küldött lin-
kekre; amennyiben az OLX oldalán 
vásárolunk vagy adunk el valamit, 
kizárólag az oldal felületén bonyolít-
suk le a tranzakciót, és soha semmi-
lyen okból kifolyólag ne adjuk meg 
kártyaadatainkat másoknak. 

A helyi rendőrség arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy online vásárláskor 
legyünk különösen körültekintők, és 
ha egy eladó túl sok személyes infor-
mációt kér tőlünk, tekintsük azonnali 
intő jelnek.

Egy átverésre kiszemelt eladó és a csalók 
között lezajlott beszélgetés. A bűnözők 
üzenete itt is WhatsApp-on érkezett 
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Megcsapolták a bankszámlákat
Több tízezer lejt loptak el Hargita megyei áldozataiktól az internetes bűnözők
• Több mint negyven Hargita megyei áldozata van már 
azoknak az online csalásoknak, amelyek során csomag-
küldésre, online piactéren való vásárlásra hivatkozva 
csalják ki a gyanútlan felhasználók bankkártyaadatait. 
A csalások Har gita megyei áldozatainak bankszámláiról 
több mint 80 ezer lejt emeltek le az internetes bűnözők 
csak ebben az évben. A rendőrség tájékoztató kampányt 
indított a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A koronavírus ellen beoltott sze-
mélyek a továbbiakban több 

előnyt élveznek majd az oltatla-
nokkal szemben mind a tömegren-

dezvényeken, mind a csa-
ládi eseményeken, mind 
a sportrendezvényeken, a 
bárokban, klubokban szer-
vezett eseményekre például 
csakis oltottak léphetnek be 
– ez derül ki a koronavírus 

elleni védekezésért felelős 
országos operatív törzs tegnap 

nyilvánosságra került tervezetéből, 
amely az augusztus elsejétől hatály-
ba lépő lazításokat tartalmazza. A 
résztvevők engedélyezett számát 

ugyanakkor az egyes települések 
fertőzési rátája is befolyásolja.

Települések két csoportja

A dokumentum szerint immár két 
csoportba sorolják a településeket a 
fertőzöttségi ráta alapján: az egyikbe 
azok tartoznak, amelyekben a fertő-
zöttség alacsonyabb vagy egyenlő 
2 főnél 1000 főre vetítve az előző 14 
napban, a másikba azok, amelyek-
ben 2 és 3 között van. Előbbiek ese-
tében enyhébbek, utóbbiakéban 
szigorúbbak a feltételek.  Ennek 
fényében 2 és 3 közötti fertőzöttségi 
rátájú településen legfeljebb 2500 fő 

részvételével lehet kulturális rendez-
vényt – koncertet vagy színházi előa-
dást – tartani szabadtéren, kötelező 
a maszkviselés, és a résztvevőknek a 
védettségüket is igazolniuk kell. Így 
csakis oltottak lehetnek jelen – ha 
már eltelt 10 nap a második oltás fel-
vétele óta –, illetve azok, akik 72 órá-
nál nem régebbi negatív PCR-, illetve 
24 óránál nem régebbi antigéntesztet 
tudnak felmutatni, valamint azok, 
akik igazolhatóan átestek a fertőzé-
sen, és a gyógyulásuk óta nem telt el 
több 180 napnál. A 2-es vagy annál 
alacsonyabb fertőzöttségi rátájú te-
lepüléseken viszont már akár 75 000 
fős nagyrendezvényeket is lehet tar-
tani – a követelmények ugyanazok, 
mint 2-es fölött. Ha azonban csak 
oltottak számára szerveznek rendez-
vényt, a résztvevők száma megha-
ladhatja a 2500-at, függetlenül attól, 
mekkora a fertőzöttségi ráta.

400 fős esküvők is tarthatók

Hasonlóan alakul a családi rendezvé-
nyek, esküvők, keresztelők szervezé-
se is. 2 és 3 ezrelék közötti fertőzött-
ségi ráta fölött szabadtéren 150, zárt 
térben 100 fő részvételével tarthatók 
meg, reggel 5 és éjjel 2 óra között. Az 
engedélyezett legnagyobb létszám-
ba nem számítanak bele a 16 évnél 
fi atalabb gyerekek. Ha viszont csak 
a védettség valamilyen formájával 
rendelkező vendégek – oltottak, tesz-
teltek vagy a fertőzésen átesettek – 
vannak a meghívottak között, akkor 
2 ezrelék fölött beltéren 300, az alatt 
400 fő lehet jelen. A sportrendezvé-
nyeken is csak védettségi igazolvány-
nyal lehet részt venni, kötelező az 
oltási igazolás, a negatív teszt vagy 
a betegségen való átesést igazoló irat 
bemutatása. 2 és 3 ezrelék közötti 
fertőzöttségi ráta esetén a stadion 

vagy csarnok kapacitásának 50 szá-
zaléka használható ki, 2 alatt 75, ha 
viszont csak oltottak vannak jelen, 
akkor százszázalékos kapacitással 
működhet. Tüntetéseken és egyéb tö-
megrendezvényeken 2 ezrelék fölött 
legfeljebb százan, alatta ötszázan ve-
hetnek részt. Mindenkinek kötelező a 
maszk és a kézfertőtlenítő használa-
ta, valamint a távolságtartás.

A klubok, bárok, diszkók és játék-
termek reggel 5 és éjjel 2 között tart-
hatnak nyitva, és 2 ezrelék fölött 70, az 
alatt pedig 100 százalékos kapacitás-
sal működhetnek. Ugyanakkor az itt 
tartott eseményeken való részvétel fel-
tétele, hogy az összes résztvevő oltott 
legyen. Mindemellett arról is javaslat 
született, hogy 3-ról 6 évre emelik azt 
a korhatárt, amely alatt a külföldről 
hazatérő gyerekek számára nem köte-
lező a karantén.

Balogh Levente

Tervezet: diszkók, klubok csak oltottaknak
• A tervek szerint a települések fertőzési rátájának 
függvényében akár 75 ezres nagyrendezvényeket is 
lehet szervezni, de csakis védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők számára.




