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FIGYELEM!! 

TELEFONOS CSALÓK! 
 

 

Telefonos csalók hívhatják fel Önt bármely mobilszolgáltató nevében, azzal, hogy pénzt, 

autót vagy más értékes ajándékot nyerhet. Utasítsa vissza a felajánlott lehetőséget, ne 

töltsön fel egyenleget semmilyen módon (pl. bank automatán keresztül, interneten, 

mobil alkalmazással) 

NE küldjön el SMS-ben 

ismeretlen 

számsorozatot (ami 

valójában a feltöltendő 

hívószám, illetve a 

feltöltendő összeg) a 

telefonáló által megadott 

telefonszámra. 

 

 

Ne dőljön be a hasonló próbálkozásoknak!  

Amennyiben valóban egy telefonszolgáltató vagy bank keresi meg Önt ilyesmivel, akkor a 

nyereményért nem kell fizetni.  

 

Ráadásul a hivatalos nyeremények biztosan nem azonnali döntéshez kötöttek.  

 

Ha gyanúsak a körülmények, nyugodtan kérjen a telefonálótól elérhetőséget, ez önmagában jó 

szűrő, egy csaló biztosan nem ad ilyet. 

 

Csak saját célra vásároljon készüléket előfizetéssel! 

Gyakori visszaélési forma, hogy azonnali pénzösszeg felajánlásával gyanútlan embereket 

kérnek fel idegenek nagy értékű készülékek és magas havi díjú előfizetések megvásárlására. 

A legnagyobb probléma, hogy ezt a félrevezetett fél saját nevében és aláírásával teszi meg a 

szolgáltatónál. Ezáltal őt terhelik a részletfizetések, előfizetési díjak, melyeket, ha nem tud 

fizetni, akár rendőrségi eljárás is indulhat ellene. Olyan is előfordul, hogy az ismerősi körben 

kérnek meg valakit, hogy kössön előfizetői szerződést és vásároljon készüléket számukra. 

Ilyen esetekben is elmaradhat a részlet, vagy a havidíj kifizetése, hasonló kockázatokat vonva 

maga után. 
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Megtörtént esetek: 

„Engem ma hívtak, ismeretlen számról, azt mondták 75.000 Ft-ot nyertem a Magyar 

Telekom Zrt. havonta történő sorsolásán harmadikként sorsoltak ki, és 3 választási 

lehetőségem van átvenni a nyereményemet, élek-e vele? Erre megkérdeztem, hogy ha 

bemegyek itt a lakóhelyemen egy Telekom üzletbe, akkor ott ezt meg tudják-e 

mondani? Azt mondták, hogy ez központilag Budapesten történő sorsolás. 

Megkérdezték tőlem a nevemet, ha szám alapján a Telekom választott volna ki, akkor 

valószínűleg látják, hogy ehhez a számhoz milyen előfizetés tartozik. Más ügyfélszolgálat 

úgy jelentkezik be, hogy innen meg innen hívom, xy-t keresem. Plusz bemutatkozás után 

azonnal elmondják, hogy tájékoztatnak, hogy felvétel készül a beszélgetésről, itt ilyet sem 

mondtak. 

Egy "visszaigazoló SMS-t" akartak velem küldetni. 

Az úr amúgy végig "Kedves Hölgyem"-nek szólított, erőltetett, kedveskedő stílusa volt és 

fura tájszólással beszélt.” 

Akiket sikerül átverni, ezzel kártyafeltöltetést hajtanak végre, mellyel megterhelik 

az előfizetés számláját. 

„Édesanyámat ismeretlen személy a Telekom nevében felhívta, hogy nyert, menjen a 

legközelebb lévő 

bankautomatához a 

bankkártyájával, és ha odaér 

egy órán belül, akkor kap 

125.000 Ft nyereményt a 

számlájára. 

Édesanyám bement a 

bankjába és ott mondták, 

hogy nincs ilyen, majd 

felhívott engem és elmesélte 

a történetet. Ekkor hívta a 

férfi ismét a másik 

telefonján, és minden áron el 

akarta érni, hogy fél órán belül menjen egy bankautomatához.” 

A Telekomnak nincs ilyen nyeremény játéka, ne dőljön be az ilyen típusú 

ismeretlen hívásoknak, nyereményjátékoknak! 

Az esetleges nyereményjátékokról és azok nyerteseiről a Telekom a 

www.telekom.hu weboldalon teszi közzé az információkat!  
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