
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 szű.rővizsgálatok 
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 ,,szű.rővizsgálatokban 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 szűrővizs:gálatra", ,,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, vese tál 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 baj ára tud megoldást. Hiszen létezik például a
„lágy lézer, amelyet kilencszázezer .forint (900. OOO, -Ft) helyett akár négyszázötvenezer
forintért (450.000,-Ft) is megkaphat".

• A bemutató helyszínén történő árusítás már nem jellemző. Altalában az asszisztens
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hol leh,et 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.




