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A csalók aranybányája az online apróhirdető oldalak, és persze az 
emberi hiszékenység. 

 

Százezres okostelefont huszonháromezerért, az összeget előre utalva, a terméket 
soha meg nem kapva. 

Hogyan ismerhető fel az internetes csaló? 
 
 
Elképesztő méreteket öltött az internetes csalás a különböző 
apróhirdetési oldalakon. Sok csaló specializálta magát az olyan 
apróhirdetési oldalakra, ahol nem kell a feltöltésért külön ösz-
szeget kifizetni, az eladásból jutalékot fizetni a portált üzemel-
tető cégnek. Gyakorlatilag minimális befektetéssel rövidtávon 
jutnak nagy bevételhez. 
 
Szerencsésebb esetben ugyanolyan márkájú, de rosszabb minő-
ségű terméket kap a vevő, akitől szinte minden esetben előre 

kérik a vételárat. Az általános eset viszont az, hogy az előre 
elutalt vételár után az „eladó” eltűnik, a portéka pedig soha 
nem érkezik meg a jóhiszemű, sokszor naiv vásárlóhoz. 
 
Soha ne utaljon előre! 
Az apróhirdető csalók ugyanis pontosan ezt használják ki. 
Hihetetlen, de a mai napig rengetegen dőlnek be az olyan 
hirdetéseknek, ahol az eredeti ár töredékéért kínálnak 
okostelefonokat, játékkonzolokat, márkás babakocsit, … . 

 

 
A hirdetésben nem kötik ki, hogy nincs személyes átvétel, az alku során általában az ország 
azon szegletét jelölik meg találkozási pontnak, hogy a hirdetésben felkínált portékáért ácsin-
gózó vevő gondolkodás nélkül a postázást válassza, és vele együtt az előre utalást. Az előre-
utalás után viszont ezek a hirdetők rendszerint elérhetetlenekké válnak, telefonszámaik meg-
szűnnek, a hirdetéseket törlik, majd más néven, más telefonszámmal újra felbukkannak az 
online bolhapiacokon, és kezdődik minden elölről. 
 
 

Az egyik internetes apróhirdetési portál üzemeltetőinek figyelmeztetése 

„Miközben a hirdetéseket böngészed, javasoljuk, hogy olyan terméket válassz, amelyik a la-
kóhelyed közelében található, így személyesen is át tudod venni. Átvételkor meg tudod nézni, 
valóban megfelelő-e a termék.” 
  
„Soha ne utalj előre pénzt, akkor sem, ha az eladó ezt kéri! Ilyen esetben keress tovább az 
……….hu kínálatában, biztos találsz a lakóhelyedhez közel hasonló terméket.” 
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Áron alul kínálva 
Hogy miért dőlnek be ennyien? Ne gondoljuk azt, hogy csak tizenéves fiatalok hiszik elezeket 
a trükköket. Felnőtt komoly emberek tucatjait verik át napi rendszerességgel az erre szakoso-
dott csalók. A mélyen áron alul kínált drága márkás, és menő holmi csak a csali. Az utalás 
előtt még néhány kedves hangú levélváltás az eladóval végképp elaltatja a gyanút, és mire az 
áldozat rádöbben, hogy átverték, addigra késő. Igaz, a rendőrkapitányságokon rengeteg az 
ilyen és ehhez hasonló ügy, és néhány esetben el is fogtak csalókat. De érdemes elejét venni a 
bajnak. 
 
Honnan ismerhető fel a csaló? 
A gyanús hirdetésekben minden esetben előre szeretné megkapni a pénzt az eladó, személyes 
átvételre és/vagy postázásra nincs mód. Hirdetéseik hemzsegnek a helyesírási, és fogalmazási 
hibáktól, a fotók vagy online katalógusokból, blogokból kimásolt képek, vagy saját, rossz 
minőségű fotók. A legtöbb apróhirdető oldal ugyanígy figyelmeztet mindenkit, hogy ismeret-
len személynek soha ne utaljon előre, és ha gyanús egy hirdetés, akkor jelentse azt az oldal 
adminisztrátorainak. Ha mégis bedőlt valaki a csalóknak, akkor a rendőrségen kell minél ha-
marabb feljelentést tenni. 
 

forrás: www.mno.hu  

Pár minta a kamu hirdetések közül: 
 

„Eladó xbox játékom minden tartozékával számlával 35000. garancia levéllel mely még 18 
hónap garanciás. A készülék kivállóan müködik.” 
  
„Sürgösen eladó a képen látható gyári független samsung galaxy s3 4honapos teljesen karc-
mentes hibátlan minden tartozéka meg van és papirja...családi okok miatt elado áron alul 
.posta csak elöre fizetés esetén a készülléken 20honap média markt garancia van ! csere nem 
érdekel” 
  
„15000.- Sürgősen vevőt keresen sony xperia u telefonomra karcmentes állapotban van t-
mobilos usb-t töltőt fülhalgatót adok hozzá.” 

http://www.mno.hu/



