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ELŐLEG FEJÉBEN MINDEN BIZONYÍTVÁNYT LEGYÁRTANAK A MAGYARORSZÁGI CSALÓK – A HATÓSÁGOK TUDNAK A SZÉLHÁMOSSÁGRÓL

Erdélyi ügyfeleket is átvernek a diplomaüzérek
Semmi akadálya nincs a romániai 
vagy erdélyi bizonyítvány megha-
misításának sem – állították azok a 
magyarországi diplomahamisítók, 
akikkel lapunk munkatársának sike-
rült felvennie a kapcsolatot. A diplo-
maüzérkedésnek valóságos iparága 
van Kelet-Európában.

 » ISZLAI KATALIN, KRISTÁLY LEHEL

Egymástól független „szakmai műhe-
lyek” ontják rá Kelet-Európára a külön-
féle hamis dokumentumokat kinek-ki-

nek a saját igénye szerint – vonható le a 
következtetés a hamis oklevelek témájában 
folytatott kutatásunk nyomán. Összefüggé-
seket csak a „piacon”, a magyar–román–
moldovai alvilágban véltünk felfedezni, 
ahol a hamisítványok megrendelése, legyár-
tása és közvetítése történik. Mint kiderült, a 
jelenség Székelyföldön sem ismeretlen.

Társkeresőn hazudnak 
a végzettségükről
A lényeg, hogy mindenki jól járjon: vevő, 
megrendelő egyaránt. Utóbbiakból pedig 
akad szép számban. Van, aki csak a vállalko-
zását szeretné fellendíteni, más az Európai 
Unió brüsszeli intézményeiben szeretne jobb 
állást. Ám olyannal is találkoztunk, aki csak 
azért vett méregdrága hamis diplomát, mert 
a társkeresőn azt hazudta a csajának, hogy 
menő egyetemen végzett.

Különben a dokumentumcsalás megle-
hetősen jövedelmező üzletág. Tavaly no-
vemberben harmincöt bukaresti, ilfovi és 
dâmbovițai tanár bukott le, amikor kiderült, 
hogy hamis diplomák alapján léptették őket 
elő, vagy kaptak fi zetésemelést. Az ilfovi üz-
leti modell egészen sajátos volt: két férfi  és 
két nő egy bukaresti lakásban létrehozott 
egy fantomegyetemet. Később ennek az ok-
tatási intézménynek a papírjait kezdték 50 és 
200 lej közötti áron értékesíteni. Ugyanakkor 
egy ilfovi iskola igazgatója és iskolatitkár-
ként foglalkoztatott testvére arra kötelezte a 
tantestületet, hogy ilyen dokumentumokat 
vásároljanak. Végül az egyik tanár vetett 
véget az arcpirító diplomaüzérkedésnek: 
feljelentette az igazgatót a rendőrségen. 
Néhány nappal később az izraeli rendőrség 
tartóztatott le negyven, orvosként és gyógy-
szerészként dolgozó kóklert: örmény papír-
jaik Chișinăuban, a Moldovai Köztársaság 
fővárosában készültek.

Hirdetnek Erdélyben is
Rengeteg hirdetést találhatunk hamis 
diplomákról az erdélyi, vagy a felvidéki 
magyar weben is: a csalók teljesen nyilvá-
nosan, főként apróhirdetési oldalakon kí-
nálják eladásra a hamis dokumentumokat. 
Sőt már károsultak is jelentkeztek. Nyilván 
nem a hatóságoknál, hanem ugyancsak a 
világháló nyilvánossága előtt fi gyelmeztet-
nek arra, hogy a diplomahamisítók kétsze-
resen is csalnak: a leginkább a jóhiszemű 
vevőket verik át. Ilyen tapasztalatokkal 
felvértezve megpróbáltunk „leérettségizni” 
a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimná-
ziumban, továbbá megszerezni egyetemi 
diplománkat a budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Karán. E-mailben 
felvettük a kapcsolatot a hirdetővel, aki ál-
talában Horváth Ádámnak adja ki magát. 
Válaszlevelében először a szigorú játéksza-
bályokat tartalmazó ügymenetet ismertette, 
majd újabb kérdésünkre készségesen jelez-
te: „semmi akadálya nincs a romániai vagy 
erdélyi bizonyítvány” meghamisításának 

sem. Mint írta, „ebben az esetben az ada-
tokat értelemszerűen az adott nyelven kell 
elküldeni, úgy pontos. De ha magyarorszá-
gi intézményből szeretne bizonyítványt, azt 
is le fogja tudni fordíttatni vagy honosítani, 
tehát azt válassza, amelyik megoldás ön-
nek szimpatikusabb”.

Vállalják az UV-ellenőrzést is
A diplomaerettsegi@gmail.com címre kül-
dött, a Corvinus Egyetem diplomája iránti 
érdeklődésünkre is viszonylag gyors válasz 
érkezett, ám az továbbra is rejtély, hogy Hor-
váth Ádámtól kaptuk-e, mert válaszait nem 
írta alá. Mindenesetre meglehetősen szak-
szerű kérdéseket tett fel: főiskolai vagy egye-
temi papír legyen-e, és milyen végzettséget 
adjon? Továbbá felhívta a fi gyelmünket, 
hogy minél régebbi az igényelt papír dátu-
mozása, annál jobb és könnyebb dolguk van 
vele. Jelezte azt is, hogy a bizonyítványok 
akár UV-fénysugár alatt is ellenőrizhetőek, 
és eddig már sok száz embernek segített az 
évek alatt a bizonyítvány megszerzésében. 
Egyetlen arra utaló jel, hogy Corvinus-ügy-
ben is „Ádámékkal” üzletelünk, az volt, 
hogy ez a levél is kitért arra, mennyire védik 

megrendelőik adatait és érdekeit. A levélíró 
viszont ebben az esetben azt ígérte, hogy ők 
a többi netes hirdetővel ellentétben teljesen 
korrektek, tehát „nem kell előre fi zetni, átvé-
tel előtt ellenőrizhető a bizonyítvány”.

Amely egyébként 70 ezer forintot (1014 
lej) kóstálna darabonként. Kivéve, ha nem 
kérünk rögtön többet, mert akkor kedvez-
ményt biztosítanak, egyenként akár 8000 
forintot (115 lej). Egyébként Ádámékkal és 
a hasonló „iparágban” tevékenykedőkkel 
kapcsolatban a magyarországi országos 
rendőr-főkapitányságtól is érdeklődtünk. 
Mint válaszukban írták, a magát Horváth 
Ádámnak kiadó férfi ről adatvédelmi okok 

miatt nem áll módukban tájékoztatást 
adni, azt azonban megerősítették, hogy 
Magyarországon több hasonló esettel is ta-
lálkoztak. A tavalyi év első felében 35 olyan 
rendőri eljárásban regisztrált közokirat-ha-
misítási bűncselekményt regisztráltak, ahol 
az elkövetés tárgya bizonyítvány, tanúsít-
vány érettségi vizsgáról vagy nyelvvizsga- 
bizonyítvány volt az Egységes Nyomozó-
hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 
(ENYÜBS) alapján. Utóbbi rendszere egy 
úgynevezett követő statisztika: minden 
esetben a már lezárt eljárások számáról ad 
tájékoztatást.

Teljesíthetetlen vállalás?
Visszatérve a konkrét részletekre, megke-
resésünkre szigorú termékleírást is küldtek 
első válaszukban a diplomahamisítók, eb-
ből pedig az is kiderült, hogy az ígéret sze-
rint ipari nyomdában készült darabokról 
van szó: pontosan ott és olyan módszerrel 
készülnek, mint bármely oktatási intézmény 
által kiállított elismervény. Egyedi sorozat-
számmal és törzslap-azonosítóval vannak 
ellátva módosított nyomtatási dokumentáci-
óval együtt, tehát nem másolatot készítenek, 
állítják, hanem eredeti dokumentumot. „A 
bizonyítványok rendelkeznek minden előírt 
biztonsági modullal, beleértve az UV-jeleket 
és az egyéb, kevésbé publikus metódusokat, 
továbbá kollégáinknak rendelkezésükre 
áll minden szükséges minta és adat ahhoz, 
hogy teljes mértékben eredeti és hibátlan 
terméket gyártsanak” – írták. Azt is ígérik, 
hogy bizonyítványaikat be tudják jegyeztet-
ni a központi, onnan pedig a további hatósá-
gok vagy a kiállító intézmény adatbázisába. 
Ez szerintük azt jelenti, hogy visszaellenőr-
zéskor pozitív visszajelzést fog kapni a ha-
mis bizonyítvány is.

Ez azonban nem ilyen egyszerű: mivel Ma-
gyarországon az Oktatási Hivatal (OH) 1998 
óta központi nyilvántartást vezet az érettsé-
gikről, ebben a belső rendszerben a hivatal 
közreműködése nélkül nem lehet adatokat 
bevezetni – tudtuk meg az OH kommuniká-
ciós osztályától. A hivatal szerint gyakorlati-
lag lehetetlen megvalósítani, amit a diplo-
macsalók ígérnek.

Olcsóbb a csak mutogatni 
való diploma
A bejegyzett dokumentumok mellett „csa-
jozóknak” és a drága tandíjat jóhiszeműen 
kifi zető szülők tékozló gyerekeinek külön 
üzenik a diplomaüzérek, hogy lehetőség 
van nembejegyzett végzettség vásárlására 
is, ha például „csak otthoni bemutatásra 
szeretné valaki felhasználni, és nincs vele 
különösebb terve”. Ebben az esetben a 
végösszeg nyilván 40 ezer forintra (580 lej) 
csökken. Egy ilyen bizonyítvány azonban 
azonnal megbukna egy hitelességi ellen-
őrzésen, az ígéret szerint azonban ezeket 
utólag is regisztrálni lehet. Amennyiben 
persze hozzájut egyáltalán a megrendelő 
bármihez is, mert az eddigi hírek szerint 
Ádámék nem is annyira a szakszerű ha-
misításban, mint inkább az eltűnésben 
jeleskednek – az előre kikövetelt 19 ezer 
forintos (275 lejes) kaucióval együtt ter-
mészetesen. Azt ígérik, hogy személyes 
átvétel esetén a megrendelő előre megha-
tározott helyszínen és időpontban talál-
kozik a futárral. Nyugodtan megtekintheti 
és ellenőrizheti a rendelést – ha meg van 
elégedve, és mindent rendben talál, ren-
dezik az anyagiakat. Budapest területén 
belül ingyenes a kiszállítás, vidékre vagy a 
Magyarországgal szomszédos országokba 
minimális útiköltséget számolnak fel.

Nem bíznak senkiben
Felhívják a fi gyelmet, hogy okulva múltbéli 
negatív tapasztalataikból, előleget, egyfaj-
ta kauciót számolnak fel minden bizonyít-
ványnál. Ennek az összege 19 ezer forint, 
és szükségességét egyebek mellett azzal 
támasztják alá, hogy az érem másik olda-
lán ők is bizalmi problémával küzdenek. 
„Sajnos a szavamon kívül más biztosíték-
kal nem szolgálhatok, hiszen hazudnék, 
ha mást állítanék” – írja Ádám. Csakhogy 
egyre több a panasz, és ezek többsége mind 
egyirányú: ha a vevő mégis kifi zeti az előle-
get, akkor megbeszélnek vele egy időpontot 
például egy netkávézóba. Ilyenkor általá-
ban a futárt baleset éri, de a továbbiakban 
felajánlják a postai kézbesítést. A szemé-
lyes, tehát futár általi átvétel lehetősége 
úri becsületszavuk ellenére kizárt: mindig 
újabb és újabb futár kerül a képbe, majd 
újra felajánlják a postai kézbesítést. Ebben 
az esetben azonban a postás jó eséllyel két 
üres, barna kartonlapot fog leszállítani. A 
telefonos kapcsolattartást és a készpénzes 
fi zetést az ügy rendkívüliségére hivatkozva 
elutasítják, a banki átutalási rendszerük vi-
szont meglehetősen leleményes.

Nem érdemes börtönt kockáztatni
Egyik levelünkre küldött válaszukból ki-
derül a hiperbiztonságos rendszer neve is: 
a csalók az internetes fi zetési rendszert, 
a Skrillt használják. Hogy a vevő nyugodt 
legyen, azt ígérik, hogy elkészült bizo-
nyítványáról nagyon szívesen küldenek 
egy szkennelt képet a gyártást követően. 
Csakhogy addig várják a kaució átutalását. 
Ádámék játékszabályában külön bekezdést 
szántak a „végszónak”. Ebben felhívják a 
fi gyelmet, hogy a feltételeik nem alkuképe-
sek. Elvek alapján működnek, ezért nem ki-
vételeznek, legfőképp nem új ügyfél esetén.

Mi az olvasókra bízzuk a végszót: min-
denki maga döntse el, hogy ezek után 
kinek hisz. Igaz, nem bánnánk, hogy ha 
diplomaszerzésre adja valaki a fejét, akkor 
a hosszabb, költségesebb, de a becsületes 
utat válassza. A hamis okiratokat előállí-
tókat és felhasználókat ugyanis Magyaror-
szágon és Romániában egyaránt letölten-
dő börtönbüntetéssel sújtják.   

Az üzéreknél anélkül lehet beszerezni oklevelet, hogy egyetemet végezne az ember

 » A diplomahamisítók ipari 
nyomdában készült darabokat 
kínálnak, amelyek pontosan ott 
és olyan módszerrel készülnek, 
mint bármely oktatási intézmény 
által kiállított elismervény.
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