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ÉLETET AZ ÉVEKNEK- SZÉPKORÚAK BIZTONSÁGA 
 

Környezetünkben egyre gyakrabban hallani olyan súlyos bűncselekményekről, amelyeket sokszor 
egyedül élő, idős emberek sérelmére követnek el gátlástalan bűnözők, aljas módon kihasználva az 
idős emberek védtelenségét, bizalmát, jóhiszeműségét.  
 
Azért indult eljárás halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, mert a 
rendelkezésre álló adatok szerint 2011. január 26-án az éjszakai órákban ablakbetörés módszerével 
behatolt egy 81 éves kovácsvágási lakos családi házába, majd az idős asszonyt bántalmazta, aki 
ennek következtében a helyszínen elhalálozott.  
 
Nyomozást rendeltünk el halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, 
mert a rendelkezésre álló adatok szerint 2011. január 24-re virradó reggelen a Lakra látogató 
családtag, konyhája padlóján fekve, holtan találta egyedül élő, idős nagynénjét. A nyomozás  
megállapította, hogy az idős asszony halálát bántalmazásból eredő sérülések okozták.  
 
A hasonló esetek megelőzésére komolyan fel kell készülni, az elkövető számára meg kell nehezíteni a 
bűncselekmény elkövetését. Az éjszaka leple alatt támadók arra számítanak, hogy álmában a védtelen 
sértett nem fog tudni segítséget hívni. A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében ajánlunk különféle 
kedvező áron beszerezhető technikai eszközöket: 
 
Vezeték nélküli kapucsengő („SOS” Szomszédhívó) 
A készülék két egységből áll, egy kisméretű nyomógombbal ellátott adóból és 
egy mobil vevőegységből. A nyomógombbal ellátott adóegységet mindig 
magunknál kell tartani, míg a vevőrészt a szomszédba kell elhelyezni. 
Vészhelyzet esetén az adóegység gombját lenyomva, a hatótávolságon belül 
lévő vevőegység ébresztésre alkalmas hang- és fényjelzést bocsát ki, ily módon 
jelezve a közelben lakó szomszédnak, aki időben tud segítséget hívni, illetve az 
elkövető tevékenységét megakadályozni. Ára: bruttó 1.950.-Ft ( minimum 8 db 
rendelése esetén). 
Elektronikus ajtóék 

A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell illeszteni, mely az 
erőszakos nyitás, illetve feszítés hatására hangjelzést ad és egyúttal 
megnehezíti az ajtó kinyitását. Ez idő alatt telefonon segítséget lehet hívni. 
A hangos vészjelzés riaszthatja a közelben tartózkodókat, illetve 
elriaszthatja a behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerű. 
Ára: kb. 1.200.-Ft ( min. 8 db rendelése esetén) 
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Személyi riasztó  
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz nagyságú készülék csuklóra akasztható 
zsinóros csapját kihúzva megszólal az erőteljes szirénaszerű hangjelzés, mely a 
közelben tartózkodók figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre. Utcai rablótámadás 
során alkalmazható például kézitáskához rögzítve. Javasoljuk személyi támadás 
esetén a biztosító stift kihúzását követően eldobni azért, hogy a sziréna hang 
elnémítása érdekében az elkövetőnek utána kelljen mennie. Kibocsátott hangerő 
teljesítmény 98 dB. Ára: bruttó 500.-Ft (minimum 30 db rendelése esetén)  
 
Felhívjuk a polgármesterek, a nyugdíjas klubok és más hasonló szervezetek figyelmét arra, hogy 
a fent bemutatott eszközöket módunkban áll a megjelölt nagykereskedelmi áron beszerezni. 
Amennyiben összegyűjtik az igényeket, osztályunkkal felvéve a kapcsolatot erre lehetőséget 
nyújtunk.  
Természetesen önállóan is megrendelhető a Global Export Import Kft. Budapest, Angol u. 36. 
szám alatti üzletéből. (Tel 06-1-267-6470) 
További lehetőségként felajánljuk szakmai előadások tartását, az időskorúak sértetté válásának 
megelőzésére. Ez ügyben is forduljanak bizalommal a Bűnmegelőzési Osztályhoz a megadott 
elérhetőségeken. 
 
 
Természetesen alkalmazhatunk korszerűbb, komplexebb biztonságot nyújtó technikai eszközöket is, 
melyek jóval nagyobb védelmet biztosítanak használójuk számára. Ilyen típusú eszköz lehet a házra 
felszerelhető kültéri sziréna, mely szintén helyben riaszt, vagy nyomógombos vészjelző rendszer, 
mely a vagyonvédelmi diszpécserszolgálathoz, illetve a rendőrséghez jelez be. Ezek a rendszerek kb. 
20-25.0000 Ft körüli összegtől beszerezhetők.  Pontos részletekért kérjük, keressenek fel minket a 
Tanácsadó Irodánkban, vagy kérjenek részletes tájékoztatót. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya elkészítette a 
„Segítünk, hogy ne váljon áldozattá!” című figyelemfelhívó, tájékoztató füzetet, melyet ezúton is 
ajánlunk mindenki figyelmébe.  
A tájékoztató füzetet teljes terjedelemben elolvashatják az alábbi linken: 
http://www.bunmegelozes.eu/pdf/idoskiadvany.pdf 

 
Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be Őket lakásunkba! 

 
Kedves Szépkorúak! Ismeretlent ne engedjenek be portájukra, lakásukba 
családtag, barát, szomszéd jelenléte nélkül! 
Ha mégis beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt 
megfogadják, sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad. 
Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne 
hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.  Amennyiben kellő 
határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog. 
A „vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija 
rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.  
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