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„Kezeket fel! Előre utalás tilos!”
Ezzel a címmel indított a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya újszerű
kampányt az internetes vásárlásokkal kapcsolatos csalások megelőzése érdekében, tekintettel arra, hogy
az elmúlt időszakban több ezzel kapcsolatos bűncselekmény is történt. Egy valós történet alapján tették
fel a kérdést, hogy:
„Szeretné megkóstolni a világ egyik legdrágább kávéját?”
Már nem kell a világ egyik legdrágább kávéjának megkóstolásához az indonéz szigetvilágba utaznia,
ugyanis azt megteheti otthonának kényelmében, az élmény ugyanis házhoz érkezik. Ehhez csak annyit
kell tenni, hogy az interneten keresztül vegye fel a kapcsolatot egy idegennel, aki egy az Ön számára
kedves és nagyon vágyott használt műszaki cikket árul rendkívül kedvező áron. Ezt követően rendelje
meg a terméket. Ha ön nagyon óvatos természetű, akkor mindenképpen kérjen utánvétes fizetési
lehetőséget, hiszen így csak a csomag kézhezvételekor kell fizetni. Innentől fogva már csak várnia kell,
hogy mikor csenget a kézbesítő. Ha elérkezik a várva várt nap, gyorsan fizesse ki a csomagot, vigye be a
nappalijába, bontsa ki, majd vegye ki belőle a csomag kávét. Az elkészítés módja innentől egyéni ízlés
kérdése. Persze, ha ön nem szeretne így kávét venni, akkor megteheti azt is, hogy a csomagküldéshez
olyan szolgáltatást választ, amelynél még az átvétel előtt van lehetősége arra, hogy meggyőződjön arról,
hogy valóban az van a csomagban, amit megrendelt. Így a kávé élmény ugyan elmarad, de a csomag
legalább visszakerül a feladóhoz.
Az ellenőrizetlen online vásárlások esetén több alkalommal válhatnak a vevők csalás áldozatává, amikor
is a megrendelt termék helyett mást, pl.. egy csomag kávét kapnak, s az eladó pedig elérhetetlenné válik.
A kezdeményezés keretében a rendőrség a megyei rádióval közösen egy a megjelenésileg a televíziós
kvízekhez hasonlító szpotot készített, és sugároz majd a megye lakói felé.
A kampány 2021. március 18-án egy élő rádióműsorral indult, amelyben a szpot lejátszása és a
bűnmegelőzési szakember tanácsai mellett egy ilyen ügy áldozata is elmeséli történetét. Ezt követően
több alkalommal lakossági hírlevélben, előadásokon hívják fel a lakosság figyelmét a megelőzési
lehetőségekre. A jövőben plakát tervezésére is sor kerül.
Az online vásárlásokkal kapcsolatos áldozattá válás megelőzése érdekében további tanácsaink:
 Mindig ellenőrizze, hogy az eladóval kapcsolatban milyen értékelések voltak.
 Ne adjon meg senkinek bankkártya adatokat, jelszavakat, CVC vagy PIN kódokat!
 Online történő bankkártyás fizetésnél mindig alaposan győződjön meg arról, hogy valódi bank
oldalon adja meg az adatokat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!
 Csak ellenőrzött helyről vásároljon és figyeljen oda, hogy ha egy terméket nagyon kedvező áron
kínálnak, mert ott lehet, hogy csalás lehet a háttérben.
 Utánvétellel fizessen, és a csomagküldéshez olyan szolgáltatást válasszon, amelynél még az
átvétel előtt van lehetősége arra, hogy meggyőződni arról, hogy valóban az van a csomagban, amit
megrendelt.

„Kezeket fel! Előre utalás tilos!”
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A VMRFK és a Méz Rádió közös kampányának szpot elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=_DKCZ79rTwU

A VMRFK és a Méz Rádió közös kampánya keretében Szekeres Dávid „Telefonból kávé, avagy az
internetes vásárlás veszélyei” témában készült interjúja Gaál Csaba r. őrnagy, a Veszprém MRFK
Bűnmegelőzési Osztály kiemelt főelőadójával:
https://www.youtube.com/watch?v=oq5mvk-Hnnk

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy
egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.
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