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1. Internetes csalások
2. Tragédiák az utakon

A nyári hónapokban először az iskolák néptelenednek el, majd a dolgozók
szabadságolása miatt egyes cégek leállnak, kisüzletek bezárnak, tévéműsorok
szünetelnek, és aki teheti, útnak indul. Ízlése szerint ki a zsúfolt nyaralóhelyekre, ki
messzi tájakra, távol mindentől és mindenkitől.
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Az élet számos területén azonban semmi sem változik. A kapitányságok is a nap 24
órájában rendelkezésre állnak, fogadják a feljelentést, bejelentést tevő panaszosokat, de
rendszeresen ki kell kivonulniuk a rendőröknek közlekedési balesetekhez is. Ez
utóbbiak többségénél szerencsére csak anyagi kár keletkezik, azonban esetenként
komoly tragédiákkal is szembe kell nézniük a helyszínen intézkedőknek. Hírlevelünk a
közelmúlt jellemző eseményeibe nyújt bepillantást, azzal a céllal, hogy megossza a
megindított büntetőeljárások révén szerzett tapasztalatokat.

1. Internetes csalások
Az utóbbi években már egyre
kevésbé jellemző, hogy vagyon
elleni bűncselekmények áldozatává
közterületen váljanak az emberek.
Ahogy
az
internet
egyre
meghatározóbb szerepet játszik a
társadalom életében, a bűnözők is
ezen
keresztül
támadnak,
próbálnak másokat megrövidíteni.
Az aukciós oldalak közvetítésével
köttetett üzletek nyomán már
eddig is sok büntető feljelentés született, mert a vásárlók tartózkodva a
bizalmatlanságnak még a látszatától is, előre elutalták a kialkudott vételárat, azután
vagy megkapták a vágyott terméket vagy sem. Esetenként az is előfordult, hogy bár
megérkezett a csomag, de az csak az illúziót volt hivatva fenntartani, felbontása
kellemetlen meglepetést okozott. Ez történt néhány hete egy illetékességi területünkön
lakó férfival is, aki egy mobiltelefonért fizetett húszezer forintot, de cserébe csak egy –
még ötszáz forintot sem érő – vajízű margarint kapott.
Az a másik férfi sem járt jobban, aki a hirdetésére jelentkező személy csehországi
címére adta fel postán az eladásra szánt telefonját, azonban az általa vételárként
meghatározott, több mint 300 eurós összeghez azóta sem jutott hozzá.
Egy nő az elmúlt hónapokban
minden megtakarított pénzét
átutalta egy olyan férfinak,
akivel a világhálón ismerkedett
meg, és akivel személyesen soha
nem találkozott még. A magát
amerikai
katonának
kiadó
személy – akiről még azt sem
tudhatjuk, hogy valóban férfi
volt – egy jelentős összeg
futárral történő kézbesítését
ígérte a sértettnek, azonban az alkalmazott legenda szerint a futárral különféle
„bonyodalmak” történtek útközben, amiből minden esetben csak úgy tudott szabadulni,
ha nagyobb pénzösszegeket kap a sértettől.
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Végül a nő még bankkölcsönt is felvett, hogy az értékes küldemény útját tovább
egyengethesse. Ő legalábbis abban a hitben volt, hogy a csomagja már úton van.
Ajánlások a bűncselekmények megelőzéséhez használtcikk vásárlása esetén:
-

-

-

-

Ne hozzunk elhamarkodott döntést, még akkor sem, ha a kivárással azt
kockáztatjuk, hogy megelőz egy másik vevő!
Gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e számunkra a meghirdetett
termék!
A megadott ár realitásának értékelése (ha mi lennénk az eladók, odaadnánk-e
ennyiért?).
Mérjük fel, hogy az árucikk jellegéből adódóan, annak minőségével kapcsolatban
felmerülhetnek-e problémák (ezeknél az ügyleteknél ugyanis nincs garancia a
visszavásárlásra)
Ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló terméket, akkor a helyben lakót
vagy a közelebbit részesítsük előnyben!
Értékesebb termék esetében már megérheti felvállalni az utazási költségeket,
hogy személyesen találkozhassunk az eladóval, és még fizetés előtt
megvizsgálhassuk az adásvétel tárgyát.
Amennyiben személyes találkozóra nincs lehetőség, vagy az aránytalan
költségekkel jár, tisztázni célszerű, az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges
számon kérhetőségét.
Ha valaki folyamatosan hirdet, esetleg ugyanolyan vagy hasonló árucikkeket
kínál, keltse fel a gyanúnkat, hogy csalóval állunk szemben (ahhoz ugyanis
sokakat kell megkárosítania, hogy megéljen belőle)!

Az internetes társkeresésnek is
megvannak a vagyonbiztonsági
veszélyei.
Egyes
bűnözők
kihasználják mások magányosságát,
csodaváró hangulatát és egy új,
egzisztenciális
felemelkedést
is
biztosító
kapcsolat
reményét
megcsillantva
kiválóan
tudják
manipulálni
a
potenciális
áldozatokat, ezáltal pedig kicsalni
tőlük megtakarított pénzüket. Messziről jött ember, azt mond, amit akar, tartja a
mondás. Akit csak az internetről ismerünk, azt mindenképpen „messziről jött”
embernek kell tartanunk, így ne higgyünk neki mindaddig, amíg állításait ellenőrizhető
bizonyítékokkal is alá nem támasztja! Attól pedig mindenképpen zárkózzunk el, hogy
átmeneti anyagi problémáit mi oldjuk meg!
Az is fontos, hogy ne vegyük komolyan „a szerelem mindent legyőz” tanulságát sugalló
hollywoodi produkciókat (pl. Sztárom a párom)! Szerezhetnek ugyan kellemes estéket a
képernyő előtt, azonban ezek felnőtteknek szóló mesék. Ne higgyünk annak, aki olyan
látszatot teremt, hogy immár a mi életünk is egy ehhez hasonló forgatókönyv szerint
folytatódik majd tovább! Ellenkező esetben komoly anyagi és lelki károkkal járhat majd
a kijózanodás.
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2. Tragédiák az utakon
Az augusztus 20-ai hosszú hétvégére visszatekinteni meglehetősen lehangoló, ha a
Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén történt személyi sérüléses
közlekedési balesetek alakulását elemezzük. Egy 20 éves autóvezető életét vesztette, 25
éves utasát mentőhelikopter szállította kórházba. A Bakony útjain egy motorkerékpáros
lesodródott az útról egy kanyarban, míg egy másik – szintén kanyarban – átsodródott a
szemközti sávba, ahol autóbusszal ütközött. Mindkettőjük sérülése súlyos.

Sajnos az esély, hogy ezek a tragédiák bekövetkeznek, mindvégig „benne volt a
levegőben”. Aki nem otthon töltötte ezt a négy napot, az tapasztalhatta, hogy szinte
mindenki útra kelt. Óriásira duzzadt autókaravánok közlekedtek az országutakon és a
járművekben ülők többsége felszabadultan, a kikapcsolódást keresve tartott úti célja
felé. Közöttük, őket előzgetve, motorkerékpárosok cikáztak. Sokan érezhették ezt a négy
napot egyfajta utolsó esélynek, mivel régebben jellemző volt, hogy augusztus 20-át
követően egy hidegfront általában visszavonhatatlanul véget vetett a jó időnek.
A kullancsoktól, az általuk terjesztett betegségektől tartanak az emberek és egyre
tudatosabbá vált a velük szembeni védekezés. Hasonlóképpen lenne célszerű viszonyulni
a közúti közlekedéshez is, hiszen a technika minden új vívmánya ellenére, ez továbbra is
veszélyes üzem maradt, egy év alatt több mint 600 fő veszti életét az utakon. Itt azonban
nem szabad szemmel láthatatlan kórokozók, hanem hús-vér emberek magatartása
olthat ki, vagy veszélyeztethet életet, okozhat sérülést. Ez csak a közlekedési szabályok
maradéktalan betartásával, defenzív vezetéssel, a felesleges kockázatok elkerülésével,
továbbá a közlekedési partnerekkel történő versengés helyett, az együttműködés
előtérbe állításával lehetséges.
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Vannak esetek, amikor a feledésnek induló jogszabályismeret felfrissítésére van szükség
ahhoz, hogy a szabályszegéseket a rendőrség visszaszorítsa. Ez viszonylag könnyű
feladat. A hatályos normákat azonban sokszor tudatosan sértik meg a közlekedők, mert
könnyelműen bíznak a következmények elmaradásában. Ezen csak az attitűdváltás, a
felelős gondolkodás kialakítása javíthat, amit lényegesen nehezebb elérni. Elvárható
azonban minden járművezetőtől, hogy idősödve, tapasztalatokat szerezve magától is
formálódjon, a publikált balesetekből okuljon, valamint mások és saját életét, testi
épségét a legfőbb értékekként tartsa számon, melyet még közvetetten sem veszélyeztet.

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

