A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Október 1-je az idősek világnapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az Idősek világnapjává nyilvánította október 1-jét. A megemlékezés célja
rávilágítani az idősek problémáira, és többek között felhívni a figyelmet a korosztály áldozattá válásának
magasabb kockázatára. Példaként említhetőek a vagyon elleni bűncselekmények, melyek leggyakoribb sértettjei a szépkorúak, akiknek sok esetben nehézséget okoz a megelőzés illetve védekezés.
Mivel fokozható a biztonság, mi adhat
számukra biztonságérzetet?
Leginkább a tágabb és szűkebb lakókörnyezet megfelelő (köz)biztonsági állapota, illetve a megfelelő megelőzési (személy- illetve vagyonvédelmi) intézkedések megtétele. Főleg az utóbbihoz maga az időskorú
személy is nagymértékben hozzájárulhat,
hiszen saját biztonságunkért mi magunk tehetünk a legtöbbet.

Tippek, tanácsok a megelőzés
érdekében:
- Ne tartson otthon a szükségesnél nagyobb
összegű készpénzt, a védendő értéktárgyakat lehetőség szerint zárja el falba rögzített
széfbe!
- Ha nem feltétlenül szükséges, ne engedjen be idegeneket!
Kerülje a házaló árusoktól való vásárlást! A lakásába beengedett idegeneket ne hagyja egyedül közlekedni! Szükség esetén
hívjon szomszédot, ismerőst, családtagot segítségül!

- Készítsen házi leltárt, melyben rögzíti ingóságai, műszaki
cikkei, műtárgyai jellemzőit, méreteit, gyártási számait, amivel megkönnyítheti az ellopott értékek beazonosítását.
Amennyiben betörést észlelt otthonában, lehetőség szerint ne
változtassa meg a helyszínt, mert ezzel fontos nyomokat semmisíthet meg!
- Bankkártyáját, pénz- és irattárcáját vásárláskor tartsa biztonságos helyen (pl. táska
belsejében, belső zsebben). A kártya PIN
kódját jegyezze meg, ne írja fel, és ne tárolja
a bankkártya mellett!
- A lakás bejárati ajtajára szereltessen biztonsági láncot, használjon elektromos ajtóéket!
- Lehetőségeihez mérten telepítsen / szereltessen fel védelmi eszközöket, (biztonságos
kerítést, ablakrácsot, riasztót, jelzőberendezéseket).
- Ajtajára, postaládájára lehetőleg csak vezetéknevet írjon! Kerülje az „özvegy” „doktor” kiírását, ebből a behatolni szándékozó személy következtethet anyagi viszonyaira, vagy arra, hogy egyedül él.

Közeledik a tél. A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal, elővigyázatosan érdemes eljárni. Ne váljon csalók áldozatává,
akik hamis méréssel, a kialkudott mennyiségnél jóval kevesebb áru leszállításával csapják be a vásárlókat!

Fontos a következő tanácsok betartása:

- Vásárlásnál részesítse előnyben a hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező, leellenőrizhető vállalkozásokat!
- Szigorúan ellenőrizze a leszállított áru mennyiségét és minőségét! Ha
szükséges, kérje szakértelemmel bíró személy (családtag, szomszéd,
polgárőr) segítségét!
- Ragaszkodjon szabályszerű számla kiállításához, ellenőrizze az azon
szereplő adatokat!
- Fizetésre csak a fa lerakodása után kerüljön sor, amikor az áru szabályos szállítása, a mennyiség ellenőrzése megtörtént!
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Normál m3 - 1 m3 fa alatt 1×1×1 métert értenek, de nem mindegy, hogy ömlesztve vagy rakodva (raklapon, lécekkel összefogva szorosan vagy lazán,
bruttó vagy nettó mérettel számolva) szállítják.
Erdei m3 - 1 m3 fa alatt az erdészeteknél 1×1×1,7 métert értenek, azaz 1 méteres hosszra vágott fából 1,7 méter magasra rakott sarang 1 méter hosszan.
Ez az, ami megfelel nagyjából 10–12q frissen vágott keményfának.
Mázsa (q) kg, a tűzifa általában nyers állapotban mért mértékegysége.
Vásárláskor célszerű hiteles, nem befolyásolt mérlegelő helyen mérni.
Feldolgozottság - A
feldolgozottságot tekintve lehet: méteres,
darabolt (kuglizott), hasogatott. Természetesen a többletmunkát az értékesítők külön felszámolják, vagy beépítik az árba.
Rakodás - A rakodáson sokkal több múlik, mint pl. a fa fajtáján, azaz
össze-vissza dobálva kb. fele annyi fa fér fel az autóra, mint szépen, a
széleken kirakva. Térfogatra való vásárláskor a jármű rakterének belső
méretével számoljunk, hisz ekkor pontosabb méreteket kaphatunk.

„TŰZIFÁT CSAK OKOSAN!”
 Lehetőleg a nyár elején vegye meg tűzifáját. A legjobb az
előző nyáron megvett és fedett vagy letakart, de oldalról
szellős helyen tárolt tűzifa!
 Ha teheti, inkább köbméterben mérve vegye meg a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett térfogatmenynyiséget!
 Ha kalodára vásárol fát, győződjön meg a kaloda méretéről, mivel sokan 0,8 x 1 x 1 m-es kalodával dolgoznak és
a „Csak ez fér fel a platóra.” magyarázatot adják. Ebben az
esetben is célszerű nettó (kalodán belül mért) mérettel számolni és fizetni.
 Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést
hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában
fizessen.

 Csak legálisan működő értékesítőtől vásároljon, aki a
termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és
tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít.
 Számolja ki a hirdetett tűzifamennyiség egységárát
(Ft/m3, Ft/mázsa, Ft/kaloda, Ft/zsák) és hasonlítsa össze
más kereskedők által kínált árral, mennyiséggel.
 A megrendeléskor tisztázza a szállítási költséget, mely
vonatkozhat rakományra, 1 m3-re, raklapra, kalodára stb.
FIGYELEM! Az „ingyen szállítás árát” általában belekalkulálják az eladási árba így ennyivel többet fizetünk a fáért, vagy ugyanabban az árban „szellősebbre” veszik a rakodást!
 Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre (súly, méret, szállítási díj stb.) őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat és írja meg panaszát a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítse a rendőrséget.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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