
#QUICKCASH

#EASYMONEY

 #MONEYLAUNDERING

Ha valaki azt kéri anyagi ellenszolgáltatás fejében, 
hogy hagy utaljon készpénzt a számládra, akkor valójában 
arra kér, hogy vegyél részt a pénzmosásban. 

A következmények 
súlyosak is lehetnek.

#DontbeaMule



Egy idegen gyors 
pénzkereseti lehetőséget 

kínálva arra kér, hogy a 
bankszámládról pénzt 

utalj át.

Megmondják, mit 
tegyél és mások már 

mennyit kerestek 
ezzel.

Arra kérnek, 
hogy add meg a 
bankszámlaszámodat.

További jutalékot 
ígérnek, ha mást is 
beszervezel. 

A munkalehetőséget 
kockázatmentesként 
tüntetik fel.

Soha ne add meg a bankszámla adataidat akárkinek, 
hacsak nem ismered és megbízol benne!

Nyilvánosan (internet) ne oszd meg a 
bankszámlához tartozó belépési vagy 

bankkártya adataidat (pl. bankkártya PIN 
kódja, bankkártya CVV száma)!

Légy óvatos a könnyű 
pénzkereseti lehetőséget 

ígérő kéretlen ajánlatokkal 
szemben!

Légy óvatos az olyan 
állásajánlatokkal szemben, ahol 
a meghirdetett munkavégzés 
az online térhez kötött!

Nézz utána alaposan a munkalehetőséget 
felajánló személynek vagy cégnek!

közösségi média útján (pl. Facebook, Instagram, Snapchat)

közvetlen üzenetküldés útján (pl. WhatsApp, Viber, Telegram)

hamis munkalehetőségek ajánlatán keresztül (pl. 

"készpénz átutalási ügynök") 

nyílt (internetes) hirdetés útján 

közvetlenül személyesen vagy e-mailen keresztül 

Pénzmosó az a személy, aki 
valamilyen jutalék fejében 
pénzátutalást fogad, vagy más, 
harmadik személynek utal tovább. Pszichés és fizikai 

fenyegetés is érhet, ha nem 
folytatod az együttműködést 

a bűnözőkkel.

Bankszámládat zárolhatják, 
és képtelen leszel új 
bankszámlát nyitni vagy 
hitelkártyát igényelni.

Nem folyósíthatnak 
diákhitelt, jelzálogkölcsönt 

Neked.

Büntetésként 
börtönbüntetésre, 
pénzbüntetésre vagy 
közmunkára számíthatsz.

Gyors pénzkereseti lehetőség?
Túl szép, hogy igaz legyen!

A bűnözők kapcsolatba léphetnek veled: 

Soha ne legyél egy pénzmosó hálózat tagja!

Nem éri meg!



Stróman = Pénzmosó

Úgy látod, hogy valaki 
az ismerőseid közül 

pénzmosással 
kapcsolatosan 

érintetté váltál?

A pénzmosással lehetővé teszed, 
hogy a bűnözők névtelenül tisztára 

mossák a bűncselekményből 
származó pénzt.

Ne utalj vagy vegyél fel pénzt 
senkinek a kérésére. Értesítsd a 
bankodat vagy fizetési 
szolgáltatódat, és tegyél 
bejelentést a rendőrségen. 
Ha a közösségi média oldalon 
kerültél kapcsolatba az 
elkövetőkkel, jelentsd a profilt a 
közösségi média szolgáltatónál. 

Figyelmeztesd őt a 
következményekre. Szólítsd 

fel, hogy azonnal hagyja 
abba, és a legrövidebb időn 

belül tegyen bejelentést a 
rendőrségen. 

Úgy érzed, hogy 
pénzmosással 
kapcsolatosan 
érintetté váltál?


