Változott az uzsorabűncselekményre vonatkozó jogi szabályozás!
A szegény családok egyre jelentősebb részét érinti az alapvető szükségleteik kielégítését csupán rövid időtartamra biztosító kölcsönök felvétele. Hosszú távon azonban ez a megélhetési
lehetőségeiket rombolja, sőt teljes eladósodásukhoz vezethet, mert a kölcsönök visszafizetésére képtelenné válnak.
Jogszabályi háttér:
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 330/A. §-a rendelkezik az uzsora
bűncselekményekről. E törvény 2011. november 01-én az alábbiak szerint módosult.
330/A. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű
ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban
élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által – jogszabályon, bírósági határozaton, hatósági határozaton vagy szerződésen alapuló tartási kötelezettség alapján – eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntettet követ el, és három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsorabűncselekményt
a) bűnszövetségben,
b) üzletszerűen
követik el.
(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az
uzsorabűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására
jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés
körülményeit feltárja.
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Könnyű pénz – súlyos ár – kemény harc
Napjainkban nagyon gyakori, hogy uzsorakamatra vesznek fel kölcsönt egyének, családok, ha
kiürül a pénztárcájuk.
- Az uzsorakölcsön felvételének feltételei első hallásra igen kedvezőek: gyorsan lebonyolítható, bármennyit lehet kérni, akár azonnal fel is lehet venni, nem kell hozzá kezes és papírok..
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- Az uzsorakölcsönökre jellemző, hogy ezer forint kölcsönre gyakran a dupláját kell visszaadni az uzsorásnak.
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- Gyakori eset, hogy nem tudnak fizetni az adósok, így a kölcsönt és annak kamatait, újabb
uzsorakölcsön felvételével próbálják kiegyenlíteni, ezért nagyon nehéz ebből a körforgásból
kiszállni.
- A hitelező nem ismer tréfát, ha csúszik a törlesztő részlet. Az állandó fenyegetésektől és
tettlegességig fajuló erőszak alkalmazásától sem riad vissza, kintlévőségei behajtása érdekében.
- Ha az adósok nem tudják visszafizetni a hitelt, néhány
verőember kíséretében toppan be hozzájuk az uzsorás, és
viszi, amit talál. Sok embernek bánta már a televíziója,
tűzhelye, bútora, autója, lakása, testi épsége a néhányezer
forintos hitelt.
- Új elkövetési magatartásként
jelent meg az úgynevezett
„boltocskázás”, melynek keretében az uzsorás bolti árut,
alapvető élelmiszereket, dohányárut, … ad hitelre, magas kamat
mellett a hozzá fordulóknak.

MEGÉRI ?

Ajánlások a megelőzés érdekében:
- Uzsorakölcsön helyett válassza a bankok által nyújtott hiteleket, mivel
ennek futamideje, kamata előre meghatározott.
- Nehéz anyagi helyzete rendezéséhez családjától, rokonaitól, barátaitól
kérjen segítséget és ne az uzsorástól.
- Anyagi gondjai megoldásában segítséget nyújthatnak a szociális
ellátórendszer tagjai.
- Minden szerződést alaposan olvasson el, mielőtt aláírná!
- Ha bizonytalan döntése helyességében és annak következményivel
nincs tisztában, kérjen segítséget.
- Ha életvezetési problémákkal küzd (játékszenvedély, alkohol stb.) forduljon szakemberhez!
- A helyi önkormányzat bármely tagjával megoszthatja az uzsorázással kapcsolatos információit, aki azt a megfelelő szerv felé továbbítja.
- Ha információval rendelkezik, vagy veszélyben érzi magát,
forduljon bizalommal a Rendőrséghez, a 107-es vagy 112-es
segélyhívó számon, vagy tárcsázza a TELEFONTANÚ ingyenes számát, a 0680/555-111-es számot!
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