Sokan már nyáron, de legkésőbb az ősz beköszöntével gondoskodni szeretnének téli
tüzelőjükről. Ebben gyakran házaló árusok
sietnek „segítségünkre”. Máskor napilapokban, hirdetési újságokban találkozhatunk a
„kiváló” minőségű portékájukat piaci ár
alatt hirdető árusokkal, akikről csak egy telefonszámot tudunk meg a hirdetésekből.

kérnek, mosdóba mennek) ellopják az értékeket a kifigyelt rejtekhelyről.





Sajnos sok esetben a fát engedély nélkül
termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. Emellett az értékesítés
során gyakran sokkal kisebb mennyiséget, s
az ígértnél silányabb minőséget adnak át az
árusok, így megkárosítva a vevőket.
Másik veszélyforrás, különösen egyedül élő
idősek esetében, hogy a tűzifa bepakolása
során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére is, ahonnan
egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.
Sokszor eleve pénzváltás ürügyén (nagyobb
címletű bankjegyből vissza kell adni) kifigyelik, hogy hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét, majd figyelmét elterelve (vizet







Fontolják meg a kiválónak tűnő – a piaci
árnál jóval kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat
az árusokkal szemben.
Ne elégedjenek meg olyan árajánlattal,
hogy 50 ezer forint /kocsi. Beszéljék meg
a köbméterenkénti egységárat, hogy öszsze tudják hasonlítani más ajánlatokkal.
Tisztázzák a mértékegységeket, hogy ki
milyen köbméterben számol (1,75 normál köbméter=1 erdei köbméter), s az
sem mindegy, hogy az 1 köbmétert ömlesztve, vagy rakottan érti. Már előre állapodjanak meg, vannak-e egyéb költségek(fűrészelés, szállítás díja)?
Ne engedjenek be idegen személyeket
lakásukba, udvarukba. A tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek
meg annak eredetéről, mennyiségéről, ha
szükséges, kérjenek az áruról származási
igazolást, mérlegelési jegyet!
Lehetőség szerint a régi, megszokott,
illetve ellenőrzött telephelyekről vásárolják meg téli tüzelőjüket!
Amennyiben családjukban él idős személy, a tűzifa vásárlásakor, szállításakor
legyenek segítségére, ne hagyják őt
egyedül!
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya

A közúti közlekedés legvédtelenebb tagjai a
gyalogosok és a kerékpárosok. Az ő részvételükkel bekövetkezett balesetekben meghalt, megsérült személyek között kiemelkedik a 65 év feletti korosztály aránya. Az
időskorúak veszélyeztetettségéhez nagymértékben hozzájárulhatnak a látási és észlelhetőségi viszonyok – különösen igaz ez az
év ezen időszakában, ugyanis ősszel alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFKOBB) és a Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesülete (DUE) Tedd láthatóvá a nagyit! c. pályázatára olyan fotókat és videókat várnak,
amelyek a diákok szülei és nagyszülei biztonságos
gyalogosés
kerékpárosközlekedését mutatják be. Ehhez elengedhetetlen a kerékpáros védőfelszerelések, illetve
a láthatóságot javító öltözet, így pl. láthatósági mellény, villogó karpánt, lámpák vagy
akár egy neon színű ruhadarab viselése. A
pályázó diákok fotókon és egy-két perces
videón is megörökíthetik, ahogy felnőtt csa-

ládtagjaik jól látható vagy feltűnő öltözetben
gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek.
Előny, ha a kép vicces, egyedi ötleten alapul,
és kreatív megoldással él.
A legjobb, legkreatívabb fotók és videók
alkotói kategóriánként – egyéni-, csapat- és
közönség díj – egy ORFK-OBB ajándékcsomagot és a SilverKart Gokart Rendezvényközpont felajánlásából egy 10 alkalomra
szóló gokart bérletet kapnak.
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja,
ugyanakkor a beérkező fotókra, videókra a
legismertebb közösségi portálon is szavazhatnak az érdeklődők – a legnépszerűbb
kapja a közönségdíjat. A legjobb alkotások
elnyerik a lehetőséget, hogy az ORFK-OBB
közlekedésbiztonsági kampányában szerepeljenek.
A pályázaton és a versenyen 12-22 év közötti diákok vehetnek részt, műveiket 2015.
október 15-ig nyújthatják be elektronikusan
a DUE honlapján. (A videókat a legnagyobb videómegosztó portálra kell feltölteni, és azok linkjét kell megadni az online
pályázati felületen.) Az eredményhirdetés és
díjátadás 2015 decemberében várható.
Országos Rendőr-főkapitányság
Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Az internethasználat széles körű elterjedésével
egyre többen intézzük vásárlásainkat, pénzügyeinket online. A kényelmes ügyintézés azonban
veszélyeket rejthet magában, ezért a kockázati
tényezőkre érdemes figyelmet fordítani.

Személyes átvétel
Az online vásárlás legnagyobb veszélye, hogy a
megrendelő megkapja-e a pénzéért a kiválasztott
árut, illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit
kiválasztott. A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő vásárlásoknál többnyire
lehetőség van a termék személyes átvételére, a
helyszínen történő kifizetéssel. Ez a tranzakció
legbiztonságosabb formája, hiszen a fizetés előtt
alkalom nyílik az áru megtekintésére és ha az
nem az elképzelésnek megfelelő, a vevő elállhat
a vásárlástól. Aukciós portál esetében ennek lehetnek negatív következményei, ezért a licitálás
előtt érdemes megfelelő tájékoztatást kérni a
termékről, s amennyiben az nem felel meg a valóságnak, még mindig van lehetőség a visszalépésre.

Csomagküldés
Az internetes vagy másnéven online kereskedelem mind a vásárlók, mind az eladók számára
számos előnnyel jár. A potenciális vevők otthonról vásárolhatnak, lehetőségük nyílik az árak
összehasonlítására, majd a megrendelést követően a futár házhoz hozza az árut. Mivel azonban a
felek a legtöbb esetben nem találkoznak egymással, a vevő a fizetést megelőzően nem látja élőben a terméket és ez a helyzet kockázattal járhat,
amelyet a csalók kihasználhatnak. Bár nem kell
egyből a legrosszabbra gondolni, a rendelés során érdemes kellő körültekintéssel eljárni. Az
internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van:
történhet webshopokon keresztül és aukciós portálokon. A webshopokban a kereskedők jellemzően új terméket árulnak, számlával, jótállással,
míg az aukciós portálokon sok esetben használt
termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül.
Ennél fogva az áruk alacsonyabb, de az ezzel
járó esetleges kockázatot ajánlott szem előtt tartani.

A termék személyes átvétele nem minden esetben megoldható (távolság miatt, üzlethelyiség
hiányában), ilyenkor a postai út járható . A megrendelés (licitálás) előtt ajánlott tájékozódni a
jótállás feltételeiről, a szállítási költségekről és a
szállítás idejéről. Webshop esetében nézzük
meg, hogy ki az oldal üzemeltetője. Ez lehet cég
vagy magánszemély (egyéni vállalkozó), de az
oldalon mindenkor fel kell tüntetni a címet, az
adószámot és cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot. A
webshopok és aukciós portálok használatához
általában regisztráció szükséges, ilyenkor fontos
a kért adatok (mint szállítási cím, e-mail, telefonszám) pontos megadása,
hiszen ezek elengedhetetlenek a tranzakció sikeres
lebonyolításához.

Több bank is működtet ilyet, a kereskedő döntése, hogy melyikkel köt szerződést. Az eladó ekkor nem kerül kapcsolatba az adatokkal, hanem
átirányítja a potenciális vásárlókat egy bank által
működtetett oldalra és a kártyaadatok ott kerülnek feldolgozásra. Mindig ellenőrizzük, hogy az
oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal, ugyanis ennek megléte garantálja, hogy az oldalt tényleg a
bank üzemelteti, illetve, hogy a kapcsolat megfelelően titkosított (az elküldött adatok visszafejtésének elkerülése érdekében).
A bankkártya-adatokat soha ne adjuk meg emailben vagy más, nem banki űrlapon keresztül!

Utánvétel
Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Az
egyik az utánvétellel történő kifizetés, ilyenkor a
postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ez általában pluszköltséget jelent a szállítási díjon felül.
Ebben az esetben a csomagot szinte biztosan
megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag
bontatlan és ép. Ha felbontották vagy sérült, akkor ne vegyük át, hanem küldjük vissza a feladónak. Ha van rá lehetőségünk, nyissuk ki és
ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt árut
tartalmazza.

Paypal
A bankkártyán túl az elektronikus fizetésnek van
más módja is. Ez az úgynevezett Paypal fizetési
rendszer. A Paypal oldalán kell regisztrálni és
megadni a kártyaadatokat, majd a hitelesítési
folyamatot követően már használatba is vehető.
A vásárlások során a Paypal fizetési módot választva a Paypal oldalára jutunk, ahol belépve
jóvá tudjuk hagyni a megadott tranzakciót. Ez a
vásárlók számára ingyenes. Ellenőrizzük ilyenkor is a https meglétét, hiszen elképzelhető, hogy
áloldalra irányítanak, hogy megszerezzék a belépési adatokat. A paypalos fizetés a bankkártyát
terheli, de annak adatait az eladó nem látja.
Az interneten történő vásárlás alkalmával mindenkor legyünk körültekintőek az alábbiak tekintetében:

Átutalás, kártyás fizetés
Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére. Ez történhet átutalással, ekkor
kapunk egy előlegszámlát, amin a számlaszám és
az átutalandó összeg szerepel. Ezt akár személyesen a bankunkban vagy az interneten keresztül is átutalhatjuk. Fizethetünk bankkártyával is,
szintén az interneten keresztül. Ehhez általában
dombornyomott kártyára van szükség, de vannak
olyan nem dombornyomott kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. A bankkártyás fizetésnél
meg kell adni a kártya adatait (mint bankkártya
típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati ideje és a
hátoldalon található biztonsági kód). Ezen adatok
illetéktelen kézbe kerülése visszaélésre adhat
alkalmat, ezért praktikus eszköz az egyes bankok
által kibocsátott úgynevezett virtuális kártya,
amelyre a kívánt összeget a vásárlás előtt fel
tudjuk tölteni és azt követően nem marad rajta
pénz. A további veszélyek elkerülése érdekében
lényeges, hogy csak bank által működtetett, biztonságos oldalon adjuk meg az említett adatokat.







ha lehet, válasszunk személyes átvételi
módot;
ellenőrizzük az eladót korábbi visszajelzések, közzétett adatok alapján;
bankkártya-adatainkat csak a bank online
fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg
(e-mailben soha);
ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt
oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal!

Forrás: www.police.hu
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztálya
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