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LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2013. SZEPTEMBER
Ismerjük fel a szélhámosokat, engedjük be az áramszolgáltató dolgozóit!
Sok állampolgár, köztük idős emberek életét keseríttették meg az utóbbi években azok a lakásukban
megjelenő szélhámos tolvajok, akik valamely közmű dolgozójának adták ki magukat. Miután így
bejutottak elvitték a tulajdonos értékeit. Több esetben hírt adtunk olyan trükkös tolvajokról, akik
megyénkben az ÉMÁSZ munkatársának mondva magukat csengettek be és vezették félre a
kiszemelt sértetteket.
Az utóbbi időben, részben az eredményes bűnmegelőzési tájékoztatás eredményeként, az említett
cégtől kapott tájékoztatás szerint, időnként munkatársaikat sem engedik be a háztartásokba.
Hírleveleinkben elsősorban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy mielőtt beengednék a magát közüzemi
dolgozónak mondó személyt, győződjenek meg valódi kilétéről. Kérjék el céges igazolványukat,
esetleg hívják fel a diszpécserszolgálatot, és kérjenek tájékoztatást valóban a dolgozójuk végez-e
ellenőrzést. Az is célravezető lehet, ha áthívják magukhoz szomszédjukat, közelben lakó
ismerősüket, aki ilyen helyzetben jelenlétével kontrolt biztosít, és feltehetően visszatartja a bűnözőt,
míg a valós dolgozót nem akadályozza munkájában.
Ezzel bizonyosan ki tudják szűrni a bűnelkövetőket, akik bár legyenek magabiztosak is, így nem
érik el a céljukat.
Az utóbbi időben a trükkös tolvajok aktualizálták legendájukat, azt állítva hamis módon,
hogy a rezsicsökkentés miatt szükséges a villanyóra leolvasása.
Természetesen fontos közérdek, hogy az áramszolgáltató dolgozói el tudják látni feladataikat ezért
közöljük a cég hozzájárulásával, hogy valójában milyen módon zajlik az ellenőrzés menete,
remélve, hogy ez a tájékoztatás segít időben lefülelni a bűnelkövetőket, illetve mindenki
megelégedésére a villanyóra is lecserélhető
Milyen módon zajlik egy ellenőrzés?
Sor kerülhet tervszerű, előzetes értesítést követő ellenőrzésre, de értesítés nélkül is megjelenhet az
energiaszolgáltató munkatársa.
Ez munkanapokon 07.00 és 20.00 óra közötti időszakban várható, illetve előzetes értesítés és
egyeztetést követően hétvégén is történhet.
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A dolgozónak rendelkeznie kell fényképes igazolvánnyal, amit köteles felmutatni. Az azonosítón a
fénykép mellett olvasható a név, valamint a kártya azonosító száma, és végül az érvényességi idő.
Ezen túl fel van tüntetve egy díjmentesen hívható zöld telefonszám (06/80-200-338), melynek
segítségével lehet egyeztetni a kártyán lévő adatokat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel.
Ha kétségük támad a megjelent szerelő hitelessége felől, bátran hívják a fenti ingyenes
telefonszámot.
Az áramszolgáltató dolgozóinak igazolvány képe:

ÁRAM JÁNOS
az igazolvány
előlapja

123456789

az igazolvány
hátlapja

Figyelem! Az elvégzett munkáról annak eredményéről a helyszínen a szolgáltató képviselője
írásban feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít. Ha azt szeretnénk, hogy a későbbiekben
visszakereshetőek legyenek a végzett munka részletei és következményei, ezt olvasható módon kell
megtennie, ehhez viszont biztosítani kell számára a feltételeket. A dolgozó nem fog az első felajánlott
lehetőségnél tovább menni és ott megírja a szükséges dokumentumot. A munkatárs nem kér vizet, nem
érdeklődik a tulajdonos magánélete, főleg pénzügyi helyzete felől.
Készpénzt az ellenőrzések alkalmával nem kérnek. Ez alól kivétel, amikor fizetési kötelezettségével
a fogyasztó 60 napot meghaladóan késedelembe esett. Ekkor érdeke, hogy fizessen, mert elkerülheti a
szolgáltatás azonnali megszüntetését. Ebben az esetben sorszámozott és bélyegzővel ellátott nyugtát kell
kiállítani az átvevőnek.
Kérjük Önöket, hogy minden esetben ellenőrizzék le a megjelent idegent, így elkerülheti, hogy sértetté
váljon. Ugyanakkor, ha megfontolja tanácsainkat, nem gördít felesleges akadályt az ön érdekében
tevékenykedő, a munkájukat szabályosan végző közüzemi dolgozók elé.
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OKTATÁSI HÍRLEVÉL
2013. SZEPTEMBER
MÁR ÖT ÁLDOZATOT KÖVETELT A GYILKOS DROG!
Székesfehérváron 2013. június 9-én egy 18 éves helyi fiatalember, 2013. június 10-én Csákváron
egy 28 éves helyi férfi, 2013. július 27-én Szekszárdon egy 22 éves százhalombattai nő vesztette
életét kábítószer túladagolásban, valamennyi esetben kimutatható volt szervezetükben a para-metil4-metilaminorex jelenléte.
Az igazságügyi toxikológus és vegyész szakértők 2013. július 31-én előzetes szóbeli tájékoztatást
adtak arról, hogy két újabb haláleset hozható összefüggésbe a para-metil-4-metilaminorex
megnevezésű vegyület szervezeten belüli jelenlétével. Az igazságügyi szakértők egy Budapesten
elhunyt 25 éves budapesti nő és egy szintén Budapesten meghalt 25 éves vásárosnaményi férfi
szervezetében mutatták ki a vegyület jelenlétét.
A para-metil-4-metilaminorex (serotoni) tipikus dizájner drog. Először Hollandiában tűnt fel,
halálesetekről viszont csak Magyarországon lehetett hallani. Alapváza a 4-metilaminorex, amely
hazánkban kábítószernek minősül.
Az anyag a "serotoni" becenevet azért kapta, mert komoly hatása van a szerotonin nevű
boldogsághormon termelésére. A szer a beszámolók szerint egy hosszan, akár 10-12 órán keresztül
ható stimuláns. Természetesen vannak rövidtávú mellékhatások is mint a hányinger, a pupillatágulás,
az állkapocsrángás, valamint a testhőmérséklet gyors emelkedése.
A hosszú távú hatásokról pedig -ahogy a dizájner drogok jelentős része esetében- az esetlegesen
jelentkező érszűkület kivételével nincsenek pontos ismeretek.
A kórházba kerülő fiataloknál a legsúlyosabb tünet a hyperthermia, vagyis a testhőmérséklet vészes
növekedése. Ez azért különösen veszélyes, mert egy bizonyos hőfok felett belső vérzés indul meg a
szervezetünkben, ami halálhoz vezethet.
A szert nagyon könnyű túladagolni, 60-100 milligramm már elég 10-12 óra az intenzív hatáshoz, 120
felett pedig már hatalmas dózis.
Ezt azt jelenti, hogy sokkal kevesebb is hat belőle, mint speedből, mefedronból vagy kokainból, ezt
azonban a használók jellemzően nem tudják, és arra számítanak, a szokásos mennyiségre van
szükségük. A serotoni esetében ráadásul az egyszerűen csak hatásos dózis jóval közelebb van a már
veszélyes mennyiséghez, mint a korábban említett más anyagoknál.
A szer eddig por formájában jelent meg a hazai piacon.
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Hogyan előzhetjük meg a tragédiát?
Amíg nem következik be ez az ideális állapotot, addig nagyon fontos az óvatosság. Ha valaki mégis
dizájner vagy egyéb drog fogyasztására adja a fejét, tudnia kell, hogy a halálos dózis személyenként
változó, a fogyasztás életveszélyes lehet.

Ha a fogyasztó rosszul van,
émelygést, hányingert érez,
szeme
koordinálatlan
mozgásba
kezd,
izmai
görcsölnek, láza felszökik,
akkor
azonnal
hívjon
mentőt, mert a gyors orvosi
életet
menthet!
segítség
Segítséget
kérni
nem
szégyen!

Jogszabályi változás
2013. júliusában három új vegyület került fel a C jegyzékre (a 66/2012. Kormányrendelet „C új
pszichoaktív anyagok jegyzéke”). Július 6-i hatállyal a 3-MeO-PCP, a Homoamphetamine, valamint
az URB-754, míg július 15–i hatállyal a para-metil-4-metilaminorex.
Az új pszichoaktív anyagokkal (dizájner drogokkal) kapcsolatos tevékenységet a 2013. július 1-én
hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv az alábbiak szerint szabályozza.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés:
Btk. 184. §
(1) Aki új pszichoaktív anyagot
a) az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
b) előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) E § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott
fogalmat kell érteni.
A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos büntetőjogi változásokról a közeljövőben külön hírlevélben
számolunk be.
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