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ISZLAI KATALIN

A járvány miatti társadalmi- 
gazdasági helyzet, valamint 
a szolgáltatások széles ská-

láját érintő digitalizáció felgyorsu-
lásának következtében az elmúlt 
évben nőtt a banki csalásokkal kap-
csolatos kísérletek száma – hívja fel 
a fi gyelmet az OTP Bank Románia. 
Mint közleményükben fogalmaz-
nak, a pénzintézet által 2020 júliusa 
és 2021 júliusa között helyi szinten 
elvégzett elemzés szerint a csalás-
ban érintett bankkártyák száma, va-
lamint a végrehajtott káresemények 
értéke alapján az érzelmekre építő 
rosszindulatú tevékenységek növek-
vő tendenciát mutatnak.

Szerteágazó módszerek

A csalók által követett módszerek 
célja, hogy pszichológiai manipulá-
ció által rávegyék a felhasználókat 
bizalmas információk megosztá-

sára, vagy olyan cselekvésre 
késztessék az áldozatokat, 
amelynek eredményeként 
hozzájutnak a sértett sze-
mélyes adataihoz, illetve a 
bejelentkezéshez szüksé-

ges információkhoz, mint 
a családnév, keresztnév, cím, 

település, megye, bankkártya szá-
ma, bankkártya érvényességi ide-
je, CVV biztonsági kód, személyi 
szám vagy telefonszám. A leggyak-
rabban használt csalási módszer 
a phishing, amely csaló szándékú 
elektronikus üzenet küldése révén 
személyes, pénzügyi vagy bizton-
sági információi megosztására veszi 
rá a címzettjét, esetleg azt kéri, hogy 

látogasson el egy weboldalra. Ebbe 
a kategóriába tartoznak az e-keres-
kedelmi platformokon keresztül 
végrehajtott csalások is. A szemé-
lyes adatokhoz való hozzáférés el-
terjedt módszere a Smishing, amely 
által sms-ben küldenek csaló szán-
dékú üzenetet az elkövetők, illetve a 
Vishing, ami telefonhíváson keresz-
tül történő pszichológiai manipu-
lációt jelent. „A csalás által érintett 
tranzakciók jelentős száma kompro-
mittált bankkártya következtében 
történik. A csalások megközelítőleg 
59 százaléka, az ügyfelektől kicsalt 
pénzösszegek 54 százaléka tartozik 
ebbe a kategóriába. Ezt a jelenséget 
pénzügyi és digitális képzéssel, a 

csalás kockázatának tudatosításá-
val, valamint tájékoztatással lehet 
megfékezni” – fogalmazott Florin 
Orban, az OTP Bank Románia Bank-
biztonsági és Csalás Elleni Igazgató-
ságának vezetője.

A jelenség Hargita megyében 
sem ismeretlen, ebben az évben 
megnövekedett az informatikai 
bűncselekmények száma a tér-
ségben is – tudtuk meg Gheorghe 
Filiptől, a Hargita Megyei Rendőr- 
főkapitányság szóvivőjétől. Mint 
részletezte, míg tavaly január és 
augusztus között 37 ilyen esetet je-
gyeztek a megyében, idén ugyan-
ebben az időszakban 61-et. Ezek 
között voltak lopási kísérletek, több 

átverés és bankkártyáról történő lo-
pás is gyakran a személyes adatok 
megszerzése által.

A megelőzés fontossága

Az OTP Bank Románia szerint há-
rom fő tanácsot érdemes megfo-
gadni annak érdekében, hogy ne 
váljunk csalás áldozatává. Egy-
részt ne válaszoljunk olyan üze-
netre, amely személyes informá-
ciók megadására kér, másrészt ne 
kattintsunk üzenetekben küldött 
hivatkozásokra, emellett pedig so-
ha ne adjuk meg ismeretleneknek 
bankkártyánk adatait (például a 
PIN-kódot vagy a bankkártya hát-
lapján szereplő, 3 számjegyből álló 
kódot). A megelőzés azért kimon-
dottan fontos, mert amennyiben a 
bankkártya használatához szüksé-
ges személyes adatok segítségével 
a csalók a helyes azonosítási ada-
tokkal hajtanak végre tranzakció-

kat, az európai jogszabályok nem 
teszik lehetővé az elcsalt összegek 
behajtását. A gyanús helyzetekben 
ajánlott azonnal felvenni a kap-
csolatot a bankunkkal, különösen 
akkor, ha az üzenetek személytele-
nek, illetve tele vannak nyelvtani 
és helyesírási hibákkal.

Egyre több a banki csalás
Az érzelmekre építő átverés a legelterjedtebb módszer

Soha ne adjuk meg ismeretleneknek 
bankkártyánk adatait. Könnyen csalás 
áldozatává válhatunk
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Kétszáz euróért 
ezer eurónyi áru?

Idős hölgy látogatott el az orszá-
gos hálózattal rendelkező egyik 
bank csíkszeredai fiókjába tegnap 
délelőtt. Azt szerette volna, hogy 
az internetes pénzküldésre szako-
sodott Western Union szolgálta-
tásait igénybe véve kétszáz eurót, 
azaz közel ezer lejt küldjön el egy 
Atemoe Kennedy nevű, számára 
teljesen ismeretlen személynek, 
aki azt ígérte, hogy cserébe ezer 
euró – ötezer lej – értékű márkás 
ruhát és táskát postáz neki az 
egyik római reptérről. Mivel a 
Western Union rendszere elsőre 
nem engedélyezte a pénzátuta-
lást, a bank alkalmazottai azonnal 
gyanút fogtak, és kikérdezték 
az idős hölgyet. Mint kiderült, 
interneten keresztül keresték meg 
a gyanútlan csíkszéki asszonyt, 
aki gyakorlatilag mindent elhitt 
a csalóknak. Szerencséjére az 
utolsó pillanatban kiderül, hogy 
internetes átverésről van szó, 
így megmaradt a kétszáz eurója. 
A bankintézet munkatársai 
számára nem idegen az eset, 
ezért lapunkon keresztül arra 
figyelmeztetnek, hogy mindenki 
tudatosan használja az interne-
tet. (Kozán István)

SIMON VIRÁG

A vasúttársaság személyszállító 
részlegének tájékoztatása szerint  

a betervezett munkálatok miatt szep-
tember 8–22. között vonatpótló bu-
szokkal szállítják az utasokat Szász-
régen és Déda között. Az intézkedés 

érinti a fent említett időszakban a 
Bukarest–Brassó–Csíkszereda–
Gyergyószentmiklós–Maroshévíz–
Déda–Szászrégen–Marosvásárhely 
közötti 1645-ös gyorsvonatot, amely 
a megszokott módon közlekedik, de 
csak Bukarest–Déda között. Dédáról 
az utasokat Szászrégenbe szállítják, 
ahol felülhetnek a Marosvásárhelyre 
tartó vonatra, amely 20.33-kor indul. 

Az 1646-os számú, Marosvásárhely–
Szászrégen–Déda–Bukarest között 
közlekedő, Marosvásárhelyről 13.50 
órakor induló gyorsvonat esetében 
a szerelvény szeptember 
8–22. között Szászrégenig 
szállítja majd az utasokat, 
akik ott átülhetnek a vo-
natpótló járművekre, és 
így juthatnak el Dédára. 
Onnan tovább a Brassó felé 
közlekedő szerelvénnyel ha-
ladhatnak a cél felé.

Indulás előtt érdemes időben 
érdeklődni a változásokról a CFR 
honlapján (www.cfrcalatori.ro) 
vagy a vonatállomások tájékoztató 
ablakainál.

Vonatpótló buszok Szászrégen és Déda között
• A vonattal ingázóknak, de az alkalmai utasoknak is 
jó tudniuk, hogy az elkövetkező időszakban javításokat 
végeznek a Szászrégen–Magyaró közötti vasúti síne-
ken, ezért a Szászrégen–Déda közötti szakaszon nem 
közlekedhetnek a szerelvények.

• A banki csalások kockázatának növekedésére figyelmeztet friss elemzése alap-
ján az OTP Bank Románia. A csalók által követett módszerek célja, hogy pszicho-
lógiai manipuláció révén rávegyék a felhasználókat bizalmas információk megosz-
tására. A jelenség Hargita megyében is megfigyelhető. Néhány egyszerű tanács 
megfogadásával viszont megvédhetjük adatainkat.

Szeptember közepéig lehet jelentkezni
Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat ötödik évfolyama indul október-
ben, amelyre olyan 18–36 év közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését 
várják, akik érdeklődnek a politika iránt és hosszú távon saját közösségük 
alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegi-
um, az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett ingyenes 
képzésre szeptember 12-éig lehet pályázni. A hat hónapos, négy hétvégét 
felölelő személyes alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgo-
zásából és beadandók készítéséből álló képzés magyar és angol nyelven 
zajlik, tematikája négy pillérre épül: különböző készségfejlesztő trénin-
gekre, politikai menedzsmentre, hazai és külföldi gyakorló politikusokkal, 
szakértőkkel folytatott háttérbeszélgetésekre, valamint az e-learning 
alapú oktatásra. A program 2021. október közepén Kolozsváron indul, a 
bukaresti, sepsiszentgyörgyi és budapesti alkalmak a következő évben 
folytatódnak, az utolsó képzési hétvégére pedig 2022 májusában kerül sor. 
Az érdeklődők 2021. szeptember 12-én éjfélig adhatják le jelentkezésüket. 
Az Erdélyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés feltételeiről bővebb információ 
a képzés honlapján – https://erdelyipolitikaiiskola.mcc.hu/ – olvasható.
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