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Munkakeresők vámszedői – CSALÓKA HÍRDETÉSEK 
 

A távmunkapiacon garázdálkodó hamis munkaközvetítők, fiktív cégek és mesés fizetéseket ígérő 

vállalkozások elsősorban az anyagilag kiszolgáltatottak bizalmával élnek vissza (munkanélküliek, 

gyes-en lévő kismamák, nyugdíjasok).  

 

 

Egy majdnem mindennapi eset: 

A Szerencsi Rendőrkapitányság üzletszerűen 

elkövetett csalás gyanúja miatt folytat eljárást 

egy házaspárral szemben, akik külföldi 

munkalehetőségeket hirdettek az interneten. A 

hirdetők utaztatás és egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatok költségeire 

különböző összegeket kértek a jelentkezőktől, amelyeket egy általuk megadott számlaszámra kellett 

utalni. A bankszámlát egy debreceni hajléktalan férfi nevére nyitották, melyen elfogásukkor 400 

ezer Ft gyűlt össze.  

A csalók azonban semmilyen álláslehetőséghez nem juttatták a sértetteteket, ez nem is állt 

szándékukban. A megtévesztett emberek elmentek a megadott címre az orvosi vizsgálat elvégzése 

céljából, és ott nem várta őket senki.  

 

Az előzetes letartóztatásba 

helyezett csalók hasonló módszerekkel tévedésbe ejtettek álláskeresőket a Dunántúlon is.  

Az emberek szorult  helyzetét  a maguk hasznára  próbálják meg kihasználni a csalók, akik valótlan 

munkalehetőséggel kecsegtetik  különféle sokat ígérő és semmit  nem nyújtó hirdetéseikben a 

munkát keresőket, de csak egy céljuk van, hogy  a pénzüket megszerezzék. A médiák hirdetési 

felületein, az interneten teszik közzé csalogató ajánlataikat, hamis ígéreteket. A viszonylag csekély 

összeget ilyen-olyan indokkal zsebelik be, ellenben nincs szó munkaszerződésről, és sok esetben a 

tevékenység végzéséhez engedéllyel nem rendelkeznek. 

A trükkök fajtái, elkövetési módszerek 
1 . A munkaközvetítőnek álcázott csalók 
A legegyszerűbb trükk, amikor jól fizető állást ajánlanak, mely mögött nincs valós tartalom, vagy 

egy listát adnak állásajánlatokkal, aminek aktualitása már nincs. Valójában a valós munkaerő-

közvetítő cégek a munkaadók által fizetett díjakból finanszírozzák magukat, és ingyenesen 

közvetítik az ajánlatokat a munkát keresők felé. Legyünk óvatosak a kizárólag mobil telefonszám, 

mögé bújt magán hirdetőkkel szemben, valószínűleg csalók. 
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2. A piramisjáték elvén működő hirdetési ajánlatok.   
Ezekben az esetekben kitűnik, hogy semmiféle konkrét tevékenységet nem fogalmaz meg a hirdető, 

vagy látszat munkát kínál és regisztrációs, vagy rendszerbelépési díjat kér tőlünk. Ilyen lehet 

például,  a borítékolás, sokszorosítás, e-mail továbbküldés.   

3. Az ál külföldi munka  
Több uniós ország megnyitott munkaerőpiacát a tagállamainak munkavállalói előtt, és ezzel együtt 

a csalók is megjelentek. A jól hangzó külföldi munkát ígérő 

hirdetés magas fizetéssel kecsegtet, és gyakran olvasható, hogy 

idegen nyelv ismerete sem szükséges. Természetesen a csaló még 

a szerződéskötés előtt pénzt kér utaztatás, szállás költség címén. A 

becsapott munkavállalók külhonban szembesülnek a rájuk váró 

nehézségekkel, hogy nincs munka, vagy megalázó feltételek 

várják. Hetente kb. 10-15 megtévesztett jelentkezik valamely 

magyar külképviseleten hasonló problémákkal, ilyenkor a 

konzulátusok nyújtanak jogi és anyagi segítséget. 

   Jogi háttér 

A kérdéssel a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI.30.) sz. kormány rendelet foglalkozik. 

Ilyen tevékenységgel kizárólag olyan cég foglalkozhat, melynek regisztrálása megtörtént valamely 

megyei (fővárosi) munkaügyi központban és regisztrációs számot kapott (ezt a számot fel kell 

tüntetnie hirdetésiben, és ez nem azonos a cégbejegyzési számmal!), székhellyel, telephellyel, 

irodával kell rendelkeznie továbbá szakképzettséget  igazolnia kell a cég alkalmazottjának.  

Megelőzés lehetőségei, csalásra utaló jelek 

- A hirdetésben nem szerepel a konkrét munka, vagy azt csak pénz befizetése ellenében 

ismertetik. 

- A munkavállalás előtt különböző jogcímen kisebb 5-10.000 Ft összeget kérnek.  

- Túlzottan magas jövedelmet tüntetnek fel, olyan munkavégzésért mely szakképzettséget nem 

igényel ( pld. borítékolás, e-mailezés, külföldi munka).  

- Az ajánlattevő nem tüntet fel székhelyet, regisztrációs számot vagy ezek az adatok nem 

találhatók meg. Figyelem több mint gyanús amennyiben kizárólag postafiók vagy mobil 

telefonszám, illetve e-mail elérhetőség szerepel. Ellenőrizze és járjon utána kivel áll 

kapcsolatban hiszen a munkaügyi központokban bárki betekinthet a nyilvántartásokba. 

  

Amennyiben károsultak lettek, tegyenek feljelentést. Sokan a viszonylag csekély összeg miatt nem 

kezdeményeznek eljárást. Ugyanakkor a 20 ezer forint alatti károkozás az üzletszerű elkövetés miatt 

bűncselekménnyé minősíti az esetet. A felderítést nehezíti amikor csak postafiók, telefonszám áll a 

hatóság rendelkezésére, de több sértett több adatot szolgáltathat amin el lehet indulni.  

 

FIGYELEM! 
KELLŐ ÓVATOSSÁGGAL, ODAFIGYELÉSSEL ELKERÜLHETŐ A KÁROSULTÁ  

VÁLÁS ! 
________________________________________________________________________ 
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