
 
 

 

 

 

 

Az online vásárlás aranyszabályai: 

 

 Vásároljon megbízható forrásból! 

 Ellenőrizze a véleményeket és értékeléseket a kereskedőről, termékről! 

 Gondolja át kétszer, mielőtt fizet! 

 Használjon bankkártyát, amikor online vásárol! 

 Ellenőrizze, hogy a vásárlás nem jár-e ismétlődő díjfizetéssel! 

 Ne küldjön pénzt ismeretlen személynek! 

 Ne küldje el bankkártya-adatait e-mailen vagy lefotózva! 

 Ha nem vásárol, ne adja meg a kártyaadatait! 

 Ellenőrizze a weboldal fizetési biztonságát! 

 Győződjön meg az adatátvitel biztonságáról! 

 Mentse el az összes, online vásárláshoz kapcsolódó dokumentumot! 

 

Fontos tudni, hogy a közigazgatási szervek soha nem a közösségi média felületeken vagy 

e-mailben keresik meg a lakosságot esetleges támogatások folyósításával kapcsolatban, az 

minden esetben kizárólag hivatalos csatornán – postai levelezési címen vagy Ügyfélkapun 

– keresztül történik.  

 

Ha gyanús weboldalt talál, azt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által üzemeltett 

Internet Hotline felületén tudja jelenteni az alábbi hivatkozási címen:  

https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00120/ 

 

(Forrás: Police.hu) 

 

A közelmúltban egy veszprémi nyugdíjast az egyik távközlési szolgáltató nevében hívták fel 

mobiltelefonján, azt állítva, hogy a cég nyereményjátékán egy személygépkocsit nyert. A 

nyeremény átadása feltételeként szabta a hívó a forgalomba helyezés és a házhozszállítás 

költségeinek a kiegyenlítését, ami egy százezer forintot meghaladó összeg volt, melyet egy 

magánszemély nevére nyitott bankszámlára kellett volna átutalni. A kiszemelt áldozat 

azonban gyanút fogott és utalás helyett a rendőrséget hívta, így a bűncselekmény szerencsére 

megrekedt a kísérlet stádiumában, a károkozás meghiúsult. 

 

E módszerrel 2016-ban számtalan sértettet károsítottak meg, most úgy tűnik, hogy újra 

próbálkoznak vele. A csalásokra, trükkös lopásokra egyébként is jellemző, hogy a 

korábban sikeres legendák ismét jelentkeznek. Ez a visszatérés akár eredményes is lehet, 

mert információval telített világunkban az emberi emlékezet véges, így a módszer 

kezdetben mindig a meglepetés erejével hathat. 
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RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
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 Online és telefonos csalások újratöltve! 

https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00120/


 2 

 

Ajánlások az áldozattá válás megelőzésére: 

 Ha nem vett részt nyereményjátékon, nem is nyerhet. Ne teljesítse a telefonáló 

kérését! 

 Amennyiben részt vett valamilyen játékban, akkor a szervező honlapján vagy 

központi telefonszámán tájékozódjon az esetleges nyereményről! 

 Bankkártyája adatait fokozott óvatossággal, körültekintően kezelje; ne adja ki sem 

telefonon, sem közösségi oldalon! 

 Soha ne teljesítsen utalást telefonhívás alapján, vagy időkényszerben! Mindig 

kérje ki előbb hozzátartozói tanácsát és higgadtan, megfontoltan döntsön! 

Egyes bűncselekmények folyamatosan jelen vannak életünkben, esetenként nagy feltűnést 

keltve, számos áldozatot szedve, máskor csak búvópatakszerűen, szórványosan ismertté 

váló sértettekkel. Ez jellemző a használtcikkek adásvételét biztosító honlapok segítségével 

elkövetett csalásokra is.  

Az elkövető valamilyen műszaki cikket, iparcikket, esetleg járművet hirdet eladásra 

gyakran a tényleges értékénél kedvezőbb áron, mely biztosítja a megfelelő érdeklődést. A 

vevővel abban állapodik meg, hogy amint a bankszámlájára megérkezik az áru 

ellenértéke, postán megküldi az adásvétel tárgyát. A teljesítésre azonban nem kerül sor. 

 

A bűncselekmény elkövetését megkönnyíti az a körülmény, hogy a használtcikkek jelentős 

része ilyen körülmények között és feltételek mellett cserél gazdát, miközben az eladók 

döntő többsége nem él vissza a vevő kiszolgáltatott helyzetével. E kedvező tapasztalatok 

alapján pedig a sértettet nem nyomasztja az ügylet kockázata. 

 

A megelőzés lehetőségei: 

 

 Ne hozzunk elhamarkodott döntést, még akkor sem, ha a kivárással azt 

kockáztatjuk, hogy megelőz egy másik vevő! 

 Gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e számunkra a meghirdetett termék! 

 A megadott ár realitásának értékelése (ha mi lennénk az eladók, odaadnánk-e 

ennyiért?) 

 Mérjük fel, hogy az árucikk jellegéből adódóan, annak minőségével kapcsolatban 

felmerülhetnek-e problémák! (ezeknél az ügyleteknél ugyanis nincs garancia) 

 Ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló terméket, akkor a helyben lakót vagy 

a közelebbit részesítsük előnyben! 

 Értékesebb termék esetében már megérheti felvállalni az utazási költségeket, hogy 

személyesen találkozhassunk az eladóval, és még fizetés előtt megvizsgálhassuk az 

adásvétel tárgyát. 

 Amennyiben személyes találkozóra nincs lehetőség, vagy az aránytalan 

költségekkel jár, tisztázni célszerű, az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges számon 

kérhetőségét. 

 A csalókról korábbi áldozataik gyakran osztanak meg adatokat az interneten. 

Ezekről az információkról érdemes még az ügylet megkötése előtt tájékozódni! 

 

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!  

Veszprémi Rendőrkapitányság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

Tel: 06-88/428-022 


