Továbbra is előfordulhatnak visszaélések
a termékbemutatókon
Az elkövetési módszerek az utóbbi időben finomodtak, de a csalók célja
továbbra is az, hogy a fogyasztók megtévesztése útján a termék értékesítésével
gazdagodjanak.
A média rendszeresen hangsúlyozza az egészségügyi szűrővizsgálatok
fontosságát, mint az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a betegségek
időben történő észlelésének egyik legjobb módját. Mindez természetesen akkor
igaz, ha azt felkészült, szakképzett és engedélyekkel rendelkező egészségügyi
dolgozók végzik. A „szűrővizsgálatokban rejlő lehetőségeket” azonban a csalók
is felismerték és újabb trükkökkel próbálják megtéveszteni a gyanútlan időseket.
Az elkövetési módszer jellemzően a következő:











Személyre szóló meghívó, vagy telefonos megkeresés útján elhívják a kiszemelt, általában
idős embereket „egészségügyi szűrővizsgálatra”, „egészségnapra” vagy „ingyenes
állapotfelmérésre”.
Az érdeklődőket a helyszínen egy figyelmes asszisztens kérdezi ki az egészségügyi
állapotukról, gyógyszerszedési szokásaikról.
A szűrővizsgálat helyszíne legtöbbször úgy kerül kialakításra – orvosi köpeny a fogason,
fecskendők, vesetál a vizsgáló helyiségben –, hogy a gyanútlan érdeklődő elhiggye, a
legjobb egészségügyi ellátásban fog részesülni.
Hitelesnek látszó vizsgálatokat végeznek – szívstressz mérés és/vagy véroxigén mérés
– míg ezeket „kiértékelik” a résztvevőket beszélgetésre, előadásra hívják, ahol felhívják
figyelmüket pl.: az összetapadt vörösvértestek következményeire (trombózis, infarktus,
agyvérzés), a stressz okozta betegségekre, vagy statisztikákat közölnek a fenti betegségek
gyakoriságáról.
Megérkezik a vizsgálat eredménye, amely természetesen sokkoló! A „szakember”
pedig a közeli halált vizionálja a hallgatóság felé.
Az előadó azonban minden érdeklődő bajára tud megoldást. Hiszen létezik például a
„lágy lézer, amelyet kilencszázezer forint (900.000,-Ft) helyett akár négyszázötvenezer
forintért (450.000,-Ft) is megkaphat”.
A bemutató helyszínén történő árusítás már nem jellemző. Általában az asszisztens
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hol lehet korlátozott darabszámban hozzájutni a
termékhez. Rendszerint a bemutató helyszínétől nem messze található kis „wellness
termékeket forgalmazó üzletben” vásárolható meg, esetleg az interneten, vagy telefonon is
megrendelhető. Ha nincs ennyi készpénze az idős embernek (miért is lenne, hiszen
szűrővizsgálatra érkezett), akkor szívesen elkísérik a bankig, ahol a pénzt felveheti, vagy
hitelszerződést kötnek a gyanútlan áldozattal.
A megtévesztett vásárló abban a hitben távozik a szűrővizsgálatról, hogy élete legjobb
üzletét kötötte meg. Csak később szembesül azzal – orvosától, illetve már korábban
megtévesztett ismerősétől – hogy a terméket túlárazottan vásárolta (interneten
60.000,- Ft, de ő 450.000,- Ft-ot fizetett), illetve arról, hogy az feltehetőleg semmilyen
orvosilag igazolható gyógyhatással nem rendelkezik.

Mit tegyen, hogy ne váljon a csalók áldozatává:











Gyanakodjon, ha ismeretlenek ingyenes szűrővizsgálatra hívják telefonon, személyesen,
vagy szórólap útján (honnan tudták a telefonszámát, miért önt keresték meg?)!
Kérjen tanácsot háziorvosától, vagy az önkormányzattól, hogy tudnak-e ilyen
szűrővizsgálatról!
Gondolja végig hány alkalommal ment el olyan szűrővizsgálatra, melyet hivatalosan az
egészségügyi intézmények szerveztek. Ha azokra sem ment el, pedig arról a helyi sajtóból
(újság, városi televízió) értesült, akkor miért menne el olyan vizsgálatra, amiről semmit
sem tud.
Ne ossza meg semmilyen egészségügyi adatát ismeretlenekkel! Ha szűrővizsgálat,
akkor az eredményei alapján meg fogják tudni mondani, milyen állapotban van.
 A bal oldali képen ön szerint egy orvos látható?
Mi nem tudjuk. Mi csak egy sztetoszkópot látunk.
Szóval ne higgyen a látszatnak! A fotón látható
fehér köpenyes ember nem biztos, hogy orvos,
bárki lehet!
 Ne döntsön elhamarkodottan! Ha az eladni
kívánt áru valóban olyan jó, és önnek szüksége van
rá, akkor később is megvásárolható. Ez idő alatt
utánanézhet az adott terméknek, megkérheti
ismerősét, rokonát keressen rá az interneten
annak árára és a termékről írt véleményekre.
 Ne hagyja magát siettetni! Kihagyhatatlan ajánlat
ezeken a rendezvényeken nincs!
Gondolkodjon, bármilyen más élethelyzetben elköltene 450 ezer forintot ismeretlenek
által kínált, ismeretlen termékre?
Olvassa el a szerződést! Ne írjon alá bármit, amit ön elé tesznek! Kérjen időt a
szerződés értelmezésére! Kérdezzen bátran az eladótól, ilyenkor még megteheti! A
szerződés megkötésekor ne maradjon egyedül az értékesítővel, legyen önnel egy rokon
vagy barát!
Szintén gyanakodjon, ha a szerződésben külön kikötik, hogy elállási joga nincs a
vásárlónak, azonban erről az eladó korábban szóban nem tájékoztatta önt.

A fogyasztót megillető elállási jog: Az elállási jog azt jelenti, hogy az üzlethelyiségen kívül
(pl.: lakáson, utcán, szállodában, vendéglőben stb.) vagy az interneten (távollevők között)
megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a
termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől a kifizetett összeg visszatérítését.
Figyelem! Az indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg azt a vásárlót, aki üzletben,
boltban vásárolt.

Amennyiben becsapták, megkárosították forduljon a hatóságokhoz!

Forrás: http://bunmegelozes.eu/pdf/hirlevelek/lak17apr.pdf

NETBIZTOS

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az
„Életúton program” szakmai támogatásával a középfokú
oktatási intézményekben tanuló diákok részére bűn- és
balesetmegelőzési irodalmi rövidfilm pályázatot hirdet

„A KÉP-MUTOGATÓ”

címmel

Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív pályaműveket
várunk, amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják főként társaik
figyelmét az írott és íratlan szabályok betartására, és ezáltal a
biztonságosabb mindennapi életre. Engedd el a fantáziád, és
mutasd meg kreativitásod!
A FELADAT:
1. Válassz témát!
 áldozattá váltam
 elkövető lettem
 ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés veszélyei
 mobiltelefon használata járművezetés közben
2. Válassz Arany Jánostól egy verset vagy balladát, vagy egy ismert magyar
irodalmi művet.
3. Készíts, írj egy slam poetry-t, amiben szerepel a választott irodalmi műnek
legalább egy sora!
4. Add elő művedet, rögzítsd videóra, esetleg egészítsd ki kreatív képi
elemekkel, a filmet töltsd fel a YouTube-ra és küldd be a pályázatodat!

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

A pályamunkák beküldési határideje:

2018. május 15.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA:
 A pályamunkád YouTube linkjét és regisztrációs
adataidat (név, lakcím, születési dátum, iskola
neve és városa, telefonszám, e-mail cím) küldd el
e-mailben az akepmutogato@orfk.police.hu e-mail
címre legkésőbb 2018. május 15-én éjfélig.
 A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű
alkotásokkal/filmekkel lehet, amelyek szerzői jogával
a pályázó rendelkezik.
 A szerző – a pályázaton történő részvétellel –
hozzájárul ahhoz, hogy munkáját az Országos
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály,
az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság,
a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az „Életúton
program” térítésmentesen felhasználja népszerűsítés
és oktatási célból.

 Egy pályázó vagy csapat 1 filmmel indulhat.
 Pályázni lehet egyénileg vagy csapatban.
A csapat létszáma 2-3 fő.

NYEREMÉNYEK:

 A videófelvétel bármilyen erre alkalmas technikai eszközzel készülhet
(videokamera, fényképezőgép, mobiltelefon).

 1. díj: 3 napos bérlet a VOLT Fesztiválra

 A pályamű hossza maximum 3 perc lehet.

 3. díj: Napijegy a VOLT Fesztiválra

 A kisfilmet fel kell tölteni a YouTube-ra.

 Különdíj a legkreatívabb video képi
megvalósítónak: Napijegy a VOLT Fesztiválra

ÉRTÉKELÉS:

A határidőig beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:
az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK-Országos
Balesetmegelőzési Bizottság, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.,
és a Petőfi Irodalmi Múzeum kijelölt munkatársai.
A díjak átadására és a győztes versenymunkák bemutatására 2018. június
hónapban a Rendőrségi Igazgatási Központ épületében kerül sor, amelynek
pontos időpontjáról értesítjük a nyertes pályázókat.

 2. díj: 2 db Napijegy a VOLT Fesztiválra

 Minden díjazott a rendőrség tevékenységét
bemutató egy napos élményprogramon vehet részt.

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
Életúton program
Petőfi Irodalmi Múzeum

#NEHAGYD

PLAKÁTVERSENY

MI JUT ESZEDBE A
KIZSÁKMÁNYOLÁSRÓL?
1. Alkoss kézzel vagy digitálisan
2. Legalább A/3-as méretben
3. Küldd el nekünk
4. Április 10-ig!

További információ:
www.iom.hu/plakatverseny

FELHÍVÁS
Plakátok elkészítésére
Mi jut eszedbe a kizsákmányolásról?
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) budapesti irodája plakátversenyt hirdet középiskolás diákoknak
a kizsákmányolás témakörében. Mivel magyar nők és férfiak egyaránt áldozatai a munka és szexuális célú
kizsákmányolásnak Magyarországon és külföldön is, a projekt és a plakátverseny célja a magyar
társadalom figyelmének felkeltése, tudatosság növelése és ezáltal az áldozattá válás megelőzése.
Amennyiben szeretnél többet megtudni a kizsákmányolásról, nézd meg a következő filmet: Viktória – A
zürichi expressz vagy látogass el erre az oldalra.

Jelentkezéshez szükséges információk
Téma: A felhívás keretében várunk minden olyan pályamunkát, ami a munka célú vagy szexuális célú
kizsákmányolás témáját dolgozza fel.
Formátum: A művek kézzel, illetve digitális formában is készülhetnek, legalább A3-as méretben. A
pályaművek benyújtását digitális formában nem tudjuk elfogadni, minden pályaműnek fizikailag kiállítható
plakátként kell beérkeznie.

Ki jelentkezhet? A felhívásra középiskolás diákok munkáit várjuk. Egy diák egyszerre több pályamunkát
is benyújthat. Egy pályamunkát egyszerre több diák is készíthet és közösen beadhat.

Beadás: A pályaműveket egyedi címmel, az alkotó nevével, korával és iskolája nevének feltüntetésével
kérjük benyújtani 2018. április 10-én (kedd) déli 12 óráig. A munkák benyújtására postai úton, illetve
személyesen van lehetőség, hétköznap 9:30 és 17:30 között az IOM Budapest irodájában. A cím: IOM
Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 8. A küldeményen kérjük feltüntetni a „plakátverseny” jeligét.
A legjobb alkotásokat a kampány keretében megvalósuló rendezvényeken kiállítjuk, megjelenítjük a
kampány weboldalán és egyéb tájékoztató anyagain, illetve az IOM Budapest Facebook oldalán és
weboldalán is feltüntetjük.

Járulj Te is hozzá ahhoz, hogy minél többen tudjanak a kizsákmányolás jelenségéről!

A verseny az IOM „BBA-5.4.4 Tudj róla! Kampány az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében” tárgyú figyelemfelhívó projektje
keretében kerül meghirdetésre, amelyet az EU Belső Biztonsági Alap és Magyarország Belügyminisztériuma finanszíroz.
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