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Hétvégi házak védelme

Veszprém megyében nagyon sok hétvégi ház,
nyaraló található.
Ezeket az ingatlanokat a tulajdonosok ősztől
tavaszig ritkán használják, látogatják, ezért a
bűnelkövetők - mivel kicsi az esélye annak,
hogy tetten érik őket - ezeken a helyeken
próbálnak értékeket szerezni. A betörők
többsége oda megy be, ahol nem látják őt,
ahol nincsenek biztonsági berendezések.
Általában könnyen mozdítható dolgokat
keresnek, műszaki cikkeket, kerti kisgépeket,
fémhulladékokat.

Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk:

 Elektronikus, vagy mechanikus vagyonvédelmi berendezéssel lássák el a hétvégi házat (riasztók,
rácsok) Az ajtók jó minőségű biztonsági zárakkal legyenek felszerelve.
 Amennyiben hosszabb időre – különösen a téli időszakban – felügyelet nélkül hagyják az
ingatlant, akkor abból az értéktárgyakat (elektromos háztartási berendezések, mezőgazdasági
kisgépek) biztonságosabb helyre kell vinni, azokat felügyelet mellett kell tárolni.
 Szükséges, hogy a tulajdonos a téli időszakban is alkalmanként kilátogasson a hétvégi házához.
Ellenőrizze a területet, a kertkapuk és a ház nyílászáróinak épségét, érintetlenségét! Lehetőség
szerint egyeztessenek a szomszédjaikkal! Ha kimennek a hétvégi házukhoz, a szomszéd telkét
is ellenőrizzék és egy másik alkalommal ő is tegye meg ugyanezt az Önökével!
 Fontos, hogy a hétvégi házaikban tartott értékesebb tárgyaikról legyen leírásuk, listájuk, esetleg
fényképük. Ha betörés történne, ezek segíthetik a bűncselekmény felderítését. Fontos kiemelni,
hogy egyre több településen működik polgárőrség. A polgárőrök bűnmegelőzési céllal
rendszeresen járőröznek. Célszerű velük is felvenni a kapcsolatot.
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BIZTONSÁGOS TŰZIFAVÁSÁRLÁS

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési szezon,
sokan ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőről.
A házaló kereskedők gyakran üzletelnek
tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, akik
különböző
módszerekkel
igyekeznek
megkárosítani a gyanútlan vásárlókat.
A fűtési szezon beköszöntével minden évben
érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa
árusítással kapcsolatos csalásokról. A rendőrség
ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat.
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A megelőzés lehetőségei:

-

állandó, megbízható helyről történő vásárlás

-

hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállalkozások előnyben
részesítése

-

a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel bíró személy
helyszínre hívása (ehhez kérheti az önkormányzat, vagy a polgárőrség segítségét)

-

ragaszkodás

szabályszerű

számla

kiállításához, az

azon szereplő

adatok

kontrollálásához

-

fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a szabályszerű
teljesítés már nem hagy maga után kétséget

Ha bűncselekmény áldozatává vált, vagy gyanús körülményt észlel, a lehető
legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig forduljon bizalommal a Rendőrséghez!

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy
egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.
Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu
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