NEM MINDENKI AZ, AMINEK LÁTSZIK!
 2010. 08. 05-én 16.00 órakor Ny. D. (85 éves) kecskemét-hetényegyházi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2010.08.05 napon 15:00 óra körüli időpontban lakóházába magát villanyóra leolvasónak kiadva beengedést nyert, majd a sértett figyelmét elterelve a konyhában lévő hokedliről eltulajdonított
80.000,- Ft készpénzt.
 P. Sné (84 éves) tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 2010. 08. 06-án 11:30 körüli időben
kecskeméti családi házából 400.000 Ft-ot tulajdonítottak el úgy ,hogy DÉMÁSZ ellenőrnek adták ki magukat. Elmondta, hogy férjével (77 éves) tartózkodtak otthon, amikor lakásukba becsengettek. A férj nyitott
ajtót, és egy Úr érkezett, aki azt állította, hogy a villanyórát jött ellenőrizni a DÉMÁSZ képviseletében, aki
egyenruhát nem viselt és nem mutatkozott be. A férj az udvarban levő villanyórához kísérte, majd ott vizsgálódni, nézelődni kezdett ill. a villanyóraállást is felírta. Ezt követően telefonált valakinek és azt mondta, hogy
-Jöhetsz a plomba rendben van, minden rendben van. – Az elkövető mondta nekik, hogy érkezik egy kollegája, aki a belső kapcsolókat is megvizsgálja. A férj a kaput nyitva hagyta, így aki másodszorra érkezett már
nem is csengetett, csak bement a kapun. A második férfi belső ellenőrnek adta ki magát, és miután beengedték
őket a házba, kérték, hogy kapcsolgassák a villanykapcsolókat. Miközben az ellenőr kapcsolgatta a villanyokat a másik férfi (aki először érkezett) számlákat kért tőlük és közölte, hogy túlfizetésük van 10.000 Ft.
A férfi adott 20.000 Ft-ot és kérte, hogy adjanak vissza belőle 10.000 Ft-ot . A sértett bement a hálószobába és elővett egy dobozt, amiben 100.000 Ft -volt. Abban nem volt 10.000 Ft-os bankjegy, így elővett egy
zacskót, amiben a temetésükre szánt összeg volt, abból kivett 10.000 Ft-ot és odaadta a fiatalembernek. A
zacskó (300.000 Ft volt benne), a doboz és a sértett kézitáskája, amiben az iratai is benne voltak, valamint
5.000 Ft, az ágyon maradtak, látható helyen. Miután a két fiatalembert kikísérte a férj visszament a szobába nem találta sem a dobozt sem a táskát. Az összes pénzt magukkal vitték. A fiatalembereknél nem láttak
semmit, de sietve távoztak. Az autót, amivel érkeztek, sem a sértett sem a férje nem látta. A bűncselekménynyel okozott kár: 405.000 Ft.
 A Keceli Rendőrőrsön tett bejelentést B. Iné (85 éves) keceli lakos, miszerint ismeretlen tettes 2010. 08.
09- én 10:35 és 10:40 közötti időben családi házába magát önkormányzati dolgozónak kiadva bement, ott
előzetes szóváltást követően a sértettet egy rúddal ütlegelni kezdte, majd elmenekült. A bántalmazás során a
sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szerzett, de az eszközzel történő ütések alkalmasak lettek
volna súlyosabb sérülések okozására. Súlyos testi sértés kísérlet bűntette miatt indul eljárás.



A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra érkezett bejelentés 2010. 08. 10-én, miszerint egy ismeretlen férfi,
magát önkormányzati dolgozónak kiadva bement T. Kné (78 éves) kiskunhalasi lakóházába. Rövidesen megszólalt bejárati csengő (amit feltehetően az elkövető társa nyomott meg), emiatt a tulajdonos kiment a szobából, így az elkövető az egyik nyitott szekrényből eltulajdonított kb. 800.000 Ft készpénzt. Ezután az elkövető a szekrényt a benne lévő kulccsal bezárta, majd a kulcsot elvitte.
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NE A TOLVAJ KÖLTSE EL A NYUGDÍJAT!
A bűnelkövetők mindig a leggyengébb ellenállást keresve követik el cselekményeiket, ezért támadnak meg, ejtenek tévedésbe gyermekeket, nőket és egyedül élő, védekezésre képtelen időseket.
Módszereik eltérőek, azonban céljuk minden esetben az idős ember pénzének, értékeinek megszerzése. Egyesek magukat a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, az önkormányzat munkatársainak
kiadva jutnak be az idős emberek lakásába, ahol „egyszeri, különleges támogatást adnak az ott
lakónak”, hivatkozva, nyugdíj emelésre,…, de általában nagy címletű pénzzel fizetnek, a nyugdíjas
kénytelen visszaadni abból az összegből, ilyenkor kifigyelik honnan vette elő a pénzét. Ezt követően a figyelmet elterelve – vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek, megvizsgálják a nyugdíjas
szociális körülményeit, az egész lakást, házat, a gyógyszereket… – egyikük a kifigyelt helyről eltulajdonítja a megtakarított pénzt, esetleg az ott lévő egyéb értékeket. Másik trükk szerint az elkövetők valamely szolgáltató – víz, gáz, áram, távhő, kábeltelevízió, telefon …– munkatársának adják
ki magukat és rutin ellenőrzésre hivatkozva jutnak be a lakásba, majd ott egyikük eltereli a házigazda figyelmét, míg a másik kutatást végez a lakásban, és pénzt, ékszereket tulajdonít el, ugyanis
ezek nem foglalnak nagy helyet, feltűnés nélkül el lehet azokat vinni. A lopással okozott kárt még
azzal is fokozhatják, hogy az „ellenőrzésért” pénzt kérnek.

A fenti bűncselekményeket egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel meg lehet előzni!







Mind a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, mind a szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek! Ezek az igazolványok a legtöbb szolgáltató esetében csak
személyi igazolvánnyal együtt érvényesek, és azokat az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel
kell mutatniuk, valamint egységes formaruhát viselnek. Abban az esetben, ha mégsem teszik
meg kell kérni őket arra, hogy igazolják magukat, ha a felszólításnak nem tesznek eleget nem
szabad beengedni őket a lakásba, az udvarba.
A kertkapu, a lakásajtó minden esetben be legyen zárva, így tudjuk megválogatni azt, hogy kit
engedünk be a lakásunkba, ingatlanunkba. Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót
nyitnánk a kitekintő nyíláson át nézzük meg ki akar hozzánk bejönni, a bejárati ajtót minden
esetben fel kell szerelni biztonsági lánccal, amely használata során megóvja az ott lakót attól,
hogy illetéktelenek erőszakkal bemenjenek a lakásba.
A szolgáltatók munkatársai csakis a lakók hibabejelentésére, esetleg a mérőórák ellenőrzése
céljából kereshetik fel a lakosságot, de a legtöbb esetben előre, postai úton jelzik annak várható időpontját, de ezekben az esetekben is kérni kell az igazolványukat.
Ezekkel a bűncselekmény típusok megelőzésével kapcsolatban tudni kell, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól csak és kizárólag az ellenőrzési osztály munkatársai végeznek helyszíni
környezettanulmányt, ők is arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, pénzt nem adnak, és nem
fogadhatnak el. Minden egyéb nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés a megyei nyugdíjbiztosítási
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igazgatóságon történik. A szolgáltatók közüzemi díjaikat ma már kivétel nélkül postai úton
szedik be, az esetleges javítási szolgáltatás díját pedig csakis a magát – a szolgáltató által kiállított – arcképes igazolvánnyal igazoló, a szolgáltató által kiadott hivatalos számlát átadó munkatárs részére szabad átadni.
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