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aluújságunk őszi számában – a községünkben
legutóbb lezajlott sajnálatos események
apropóján - ismét útjára indítjuk rendőrségi híreket
tárgyaló rovatunkat. Ezúttal kívánjuk köszönetünket
kifejezni Lázár István rendőr főtörzszászlós, tiszaburai
körzeti megbízottnak, aki számos fontos információval,
a hatékony bűnmegelőzéssel kapcsolatos előremutató
gondolataival, hasznos tapasztalataival járult hozzá
cikkünk megírásához.
z elmúlt negyedévben községünkben hat
alkalommal követtek el vagyon elleni
bűncselekményt, amelynek során magánlakásokba,
illetve egy vendéglátóipari egységbe hatoltak be az
ismeretlen elkövetők. Utóbbi esetben kis összegű
készpénzt, a lakásokból kisebb értékű (50 000 Ft-ot meg
nem haladó) vagyontárgyakat tulajdonítottak el. Minden
egyes alkalommal az elkövetők tizenkét órán belül
felderítésre kerültek, a bizonyítási eljárás eredményre
vezetett, a rendőrség az ügyeket vádemelési javaslattal
adta át az illetékes Tiszafüredi Járási Bíráság számára
(az eltulajdonított értéktárgyak visszaszolgáltatása
megtörtént a korábbi tulajdonosok részére).
ugusztus folyamán egy idős házaspár kárára
rablás bűntettét követték el ismeretlen tettesek.
Az éjszakai órák folyamán hatoltak be a lakóingatlanba,
vagyontárgyak megszerzése érdekében erőszakot
alkalmaztak /a két idős személyt bántalmazták, akik
könnyebb (nyolc napon belül gyógyuló) sérülést
szenvedtek/. A bejelentést követően a rendőrhatóság az
ismeretlen elkövetők személyazonosságát kiderítette,
a rablás bűntett elkövetését bizonyította, s a tetteseket
előzetes letartóztatásba helyezte. Mint megtudtuk: rablás
esetében – súlyosbító körülmények fennállása esetén –
a törvény szigora akár nyolc év szabadságvesztést is
kiróhat az elkövetőre.
közrend, közerkölcs megzavarása, garázdaság
tárgykörben az utóbbi időszakban három
cselekményt jegyezhettünk fel. Ezek közül a legutóbbi,
augusztus eleji esetben a garázdaság súlyos (nyolc
napon túl gyógyuló) testi sértéssel párosult. A rendőrség
azonban néhány órán belül őrizetbe vette az elkövetőt,
lefolytatta a bizonyító eljárást, így az ügy hamarosan
bírósági tárgyalásra kerülhet. Súlyos testi sértés
bűntettének elkövetése esetén a maximálisan kiróható
büntetés akár a három éves szabadságvesztést is
elérheti.
ajnálatos módon az utóbbi időben megyénk
területén is elszaporodtak az ún. „trükkös
lopások” Ezzel kapcsolatosan szeretnénk felhívni
olvasóink figyelmét, hogy – az ilyen alkalmakkor
használt elkövetői módszerek megismertetésével –
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könnyebben elkerülhessék, megelőzhessék az ilyen és
ehhez hasonló eseteket.
trükkös lopásoknak számos válfaja létezik. Az
elkövetők általában kitűnő kommunikációs
képességgel, behízelgő modorral rendelkező egyének,
akiknek „célpontjai” általában az egyedülálló
nyugdíjasok, akiknek lakásába vélhetően könnyebben
tudnak bejutni. Többnyire valamely energetikai cég
munkatársának adják ki magukat, a gáz- vagy elektromos
készülékek, berendezések karbantartására tesznek
ígéretet (például gyakran elhangzik :”Két hét múlva
elvégezzük a gázkazán/villamos berendezések stb.
felújítását/cseréjét.”), s az elvégzendő munkára előleget
vesznek fel a gyanútlan áldozatoktól. Más esetekben
ajándéktárgyak átadásával („Kedves Asszonyom/Uram!
Nyereményjátékunkon Ön ezt az ajándéktárgyat nyerte!”
szlogennel) jutnak be az egyedülálló idősek otthonába,
majd onnan értékes vagyontárgyakat tulajdonítanak el.
trükkös tolvajok legkifinomultabb, legrafináltabb
módszerei közé tartozik, amikor az elkövető
valamely önkormányzat, karitatív vagy segélyszervezet
munkatársának adja ki magát, az idősek segítésének
ürügyével hosszabb, időigényesebb munka elvégzését
ajánlja fel (kertgondozás, fametszés stb.), s vállalt
feladatát tisztességesen el is végzi (ezáltal teljes
egészében a tulajdonos bizalmába férkőzik). Több
esetben előfordult, hogy a gyanútlan, jóhiszemű idős
asszonyok a csalók, szélhámosokra bízták lakóházuk
felügyeletét (miközben a faluban/városban egyéb
ügyeiket intézték), s hazatérve érte őket a meglepetés,
amikor legértékesebb vagyontárgyaiknak csupán „hűlt
helyét”találták.
z ilyen jellegű helyzetek kivédése, megelőzése
fokozott figyelemmel és kellő alapossággal legtöbb
esetben megoldható. Célravezető megoldás lehet, ha
elkérjük az „álszakemberek” vállalkozói igazolványát,
hivatalaos iratait (a csalók általában csupán egy
pillanatnyi időre mutatnak fel igazolványnak tűnő
műanyag kártyát, plasztiklapocskát). Külön kiemelnénk,
hogy utcai árusoknak minden esetben a helyi jegyző
által kiadott, hitelesített engedéllyel, meghatalmazással
kell rendelkezniük. Fordítsunk figyelmet arra, hogy
az ilyen személyek rendelkeznek-e a megnevezett
foglalkozásukhoz szükséges eszközökkel, felszereléssel,
gépjárművükön szerepel-e a vállalkozásuk logója, cégük
emblémája, esetleg viselnek-e egyen- vagy formaruhát.
Természetesen nem áll szándékunkban, hogy a tényleges
szakemberekkel, a közműcégek munkatársaival
szemben felesleges gyanakvást keltsünk, csupán az
ilyen helyzetekből adó veszélyek lehetőségére kívánjuk
felhívni községünk polgárainak figyelmét.
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