VESZPRÉMI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2018 MÁRCIUS
T A R T A L O M:
1. Az idősek védelmében
2. Nem csak minket viselt
meg a hosszúra nyúlt tél

2018 tavaszán folytatódott a rendőrség „Házhoz megyünk” elnevezésű bűnmegelőzési
programja. Ehhez új programok és feladattervek is kapcsolódnak. „A polgárok
vagyonvédelmét elősegítő bűnmegelőzési program”-ról februári jelentkezésünk során
már beszámoltunk.
Márciusi hírlevelünk első részében „az árubemutatókkal
egybekötött termékértékesítéssel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére,
visszaszorítására” irányuló feladattervet érintően adunk tájékoztatást.
Furcsa télen vagyunk túl.
A tartósan enyhe időjárást
követően február elején
már úgy tűnt, megúsztuk
a komolyabb fagyokat.
Aztán a természet hirtelen
feleszmélt és mindent
bepótolt,
amit
addig
elmulasztott,
volt
farkasordító hideg és a
hóból is jutott bőven. Így a
tavasz első hónapja is a tél
jegyében telik még el.
Mindez nem csak minket
viselt meg, hanem az utak
burkolatán is nyomot hagyott, ami esetenként balesetveszélyt is előidézhet. Ezzel
foglalkozunk hírlevelünk második részében.
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1. Az idősek védelmében
A rendőrség bűnmegelőzési előadói az elkövetkező hónapokban tanácsadással,
médiában való megjelenéssel, fórumok szervezésével folyamatosan fel fogják hívni az
időskorúak figyelmét a sértetté válás elkerülésének a lehetőségeire, különös tekintettel
az árubemutatókkal egybekötött termékértékesítési tevékenységekkel összefüggő
bűncselekmények megelőzését célzó magatartásformákra.
A Veszprémi Rendőrkapitányságnak vannak tapasztalatai ezen a területen. Az elmúlt
évben csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult kapitányságunkon
büntetőeljárás egy 25 éves budapesti lakos és négy társa ellen.
A nyomozás adatai szerint egy 25 éves
férfi az általa vezetett cég nevében,
2017. év elején egy olyan irodát
nyitott Veszprémben, ahol idős
személyek egészségügyi felmérését
végezték. A cég munkatársai egy
telefonos szolgáltatás igénybevételével
kizárólag időseket kerestek fel, akiket
ingyenes
orvosi
vizsgálatra,
egészségfelmérésre
hívtak.
A
megjelenteket biztosították arról, hogy
nem termékbemutatón fognak részt
venni, vásárlási kötelezettségük a
felmérést, orvosi vizsgálatot követően nem is lesz. Az irodában megjelenő idős embereket
regisztrálták, majd egy magát szív és érrendszeri betegségekkel foglalkozó orvosnak kiadó
46 éves budapesti férfi egészségmegőrző eszközökkel „teljes állapotfelmérést” végzett.
Ezután közölte a megvizsgáltakkal, hogy olyan betegségük van, amin csak az általuk
felkínált, orvosi műszerként bemutatott egészségmegőrző termékek használatával
javíthatnak, melyek egyenként akár több százezer forintba is kerültek.

A gyanúsítottak közel 20 sértettet tévesztettek meg, akiknek összesen mintegy 5 millió forint
kárt okoztak azzal, hogy az általuk kínált termékeket, a forgalmi értéküket többszörösen
meghaladó áron adták el. A gyanúsítottak ellen csalás bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indult nyomozás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.
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Az ismertetett módszerrel elkövetett
bűncselekmény-sorozat
nem
elszigetelt
jelenség.
A
csalók
kezdetben autóbuszos kirándulásokat
hirdettek meg hazánk szép tájaira,
esetenként még a határon túlra is. A
résztvevőknek
ingyenes
utazást,
ebédet és egy ajándéktárgyat ígértek.
A meghirdetett program része volt
egy hangzatos „információs show” is,
ami a gyakorlatban árubemutató volt. Ennek során a szervezők rendkívül
eredményesen bírták rá a résztvevőket, hogy számukra teljesen felesleges termékeket
vásároljanak meg, esetenként silány minőségben és tisztességtelen áron. A rendezvény
jellemző eleme volt a sorsolás, mely azt a látszatot keltette, mintha az érintetteknek
kedvezett volna a szerencse és ezért soha vissza nem térő alkalom adódik számukra az
ajánlat elfogadásával. Akinek a borsos ár megfizetése problémát jelentett, annak hitelt is
közvetítettek, azaz a vásárlót még el is adósították. Hasonló rendezvényeket szerveztek
éttermekbe, művelődési házakba és más nagyobb létszámot befogadni képes
intézményekbe kirándulás nélkül is.
A jogalkotó – felismerve a helyzet
tarthatatlanságát
–
lényeges
szigorításokat hozott ezen a területen.
2015. december 12–ét követően tilos az
árubemutatóval
egybekötött
termékértékesítéshez
kapcsolódóan
ajándék
juttatás,
árengedmény,
kedvezmény,
vagyoni
előny
és
ajándéksorsolás reklámja. Ugyancsak
tilos az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítés
során
pénzügyi
szolgáltatás nyújtása. 2016. január 25-ét
követően az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő a
fogyasztók bejelentésének intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására,
valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából köteles ügyfélszolgálat működtetéséről
gondoskodni személyes, valamint írásban, telefonon és elektronikus úton történő
ügyintézési lehetőséggel.
E szigorítások eredményeként a fent részletezett „klasszikus” termékbemutatók
visszaszorultak, helyüket a pénzszerzés más módozatai váltották fel. Ezek közül
morálisan legalávalóbb az az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés, amelyet
egészségügyi állapotfelmérésnek álcáznak a szervezők. Ennek keretében
 kifejezetten az idős korosztály tagjaiból szerveznek közönséget, akiken
 olyan készülékekkel végeznek méréseket, amelyek sem önállóan, sem egymással
kombinálva nem alkalmasak orvosi diagnózis felállítására,
 külön-külön
minden
résztvevőt
arról
tájékoztatnak,
hogy
súlyos
betegséget/betegségeket tártak fel a vizsgálat során, illetőleg azt állítják, hogy
 a gyógyulásukat elősegítő termékek rendelkezésre állnak, azok tőlük
 jelentős kedvezménnyel megvásárolhatók.
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Ajánlások a bűncselekmények megelőzésére:
o Betegség, vagy bármilyen más egészségügyi probléma esetén elsősorban a
háziorvosát vagy a területileg illetékes szakrendelést keresse fel!
o Amennyiben az állami egészségügy keretein kívül keresi a megoldást, akkor
forduljon a már szakmai hírnevet szerzett, referenciákkal rendelkező
magánorvosokhoz!
o Egészségügyi állapotfelmérés során ne vegye megfellebbezhetetlennek
diagnózist, kérjen ehhez megerősítést más szakembertől is!
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o Drága terméket soha ne vásároljon hirtelen meghozott döntés alapján!
Különösen tartózkodjon az olyan árengedmények igénybevételétől, amelyek
azonnali vásárlásra kényszerítik!

2. Nem csak minket viselt meg
a hosszúra nyúlt tél
Bár a fagyos nappalok már megszűntek, az előrejelzések szerint csapadékra továbbra is
számítanunk kell. Figyelemmel arra, hogy a talaj az elmúlt hónapokban telítődött vízzel,
így esőzések idején, valamint azt követően a földutak betorkollásánál sárfelhordással,
valamint sáros vízátfolyásokkal is számolni lehet. A szélvédőre is szennyezettebb víz
fröcsöghet fel, ezért fontos, hogy az ablakmosótartály fel legyen töltve folyadékkal. Jó,
ha van tartalék is belőle a csomagtartóban. Az ablaktörlőlapátokat megviselhette a
hideg, a hó és a jég, ezért azok cseréje is időszerűvé válhat, amennyiben már csíkosan
vagy fátyolosan törölnek. Aki ezeket elmulasztja megtenni, lényegesen kevesebbet fog
látni a szélvédőn át, mint amennyi a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen lenne.

A mögöttünk lévő tél nyomot hagyott a közutak burkolatán is. Számos kátyú és egyéb
úthiba nehezíti a közlekedők helyzetét. E hónap során történt személyi sérüléses
közlekedési balesetek egyikének előzménye egy autóvezető úthiba miatti lassítása volt,
ami meglepte a mögötte haladó sofőrt, aki hiába fékezett, az ütközést már nem tudta
elkerülni.
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A sebesség helyes megválasztása, a megfelelő követési távolság tartása általános
követelmény a járművezetővel szemben, azonban a kátyúk jelenléte ehhez képest is
visszafogottabb tempót és megnövelt követési távolságot tehet szükségessé a balesetek
elkerülése érdekében. Nem csak a ráfutásos ütközés veszélyével lehet számolni, hanem
azzal is, hogy járműoszlopban közlekedve az elöl haladók átmenetileg eltakarhatják az
úthibákat a mögöttük érkezők szeme elől, akiket adott esetben készületlenül érhet azok
hirtelen felbukkanása. Nem csak a balesetek, hanem a gumi és a futómű károsodása is
megelőzhető kellő körültekintéssel.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

