Bűnmegelőzési felhívás
(Tolna MRFK)
Előzzük meg a betöréseket!
A családi házakba az elkövetők rendszerint a potenciális „tanúk” elől félreeső helyeken,
udvarokon, hátsó ajtókon keresztül hatolnak be. Többször kerülik meg a házban létesített
riasztórendszert a garázson keresztül. Gondoskodjunk tehát kellő védelemről, megerősítésről
házunk félreeső bejáratainál is, ne csak az utcafronti ajtóknál, ablakoknál!
Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy a silány minőségű, de a gyártó hirdetése
szerint biztonságos, több ponton záródó zárszerkezetek sokszor kevésbé hatékonyak a betörők
ellen, mint a csupán egy ponton záródó, de masszív, precíz zárszerkezettel ellátott ajtók.
Kérjük tehát, hogy aki teheti, ne a bejárati ajtók felszerelésekor próbáljon meg pénzt
megtakarítani, hiszen ezek jelentik egy lakóház „első védelmi vonalát” a betörőkkel szemben.
Az elkövetők legszívesebben a könnyen szállítható, relatíve nagy értéket képviselő, és
szükség esetén könnyen forgalomba hozható értékeket (készpénzt, valutát, elektronikai
berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, ékszereket) tulajdonítják el egy-egy betörés
alkalmával. Figyeljünk tehát arra, hogy ezeket az értékeinket ne hagyjuk szem előtt, jól zárjuk
el! Erre a célra kiválóan alkalmas pl. a trezor. Sokszor hangsúlyoztuk annak a fontosságát is,
hogy bankkártya mellett sose tároljuk annak PIN-kódját. Ez egy egyszerű óvintézkedés,
mellyel megakadályozhatjuk, hogy illetéktelenek éljenek vissza a bankkártyánkkal.
Lakásban élők esetén fontos tudni, hogy a legveszélyeztetettebb lakások azok, amelyek a 4.,
vagy annál magasabb szinteken találhatóak. Ezek az intenzív „személyforgalomtól” feljebb
esnek, a postás, vagy más látogató is lehetőség szerint kerüli ezeket az emeleteket
magasságuk miatt. A betörők éppen ezért szeretik ezeket a szinteket, hiszen viszonylag
észrevétlenül ténykedhetnek, kevés az esély arra, hogy megzavarják őket. Kiemelten fontos
tehát ezeknél a lakásoknál a zárszerkezetek megerősítése, lehetőség szerint riasztórendszer
kiépítése, illetve az értékek megfelelő tárolása.
Tanyák esetén is gyakoriak a betöréses lopások, hiszen ezek az ingatlanok általában
lakatlanok, így könnyű „prédának” tűnhetnek egy, a tanyavilágot járó betörő vagy
betörőcsoport számára. Kérjük ezért a tanya-tulajdonosokat, hogy ha tehetik, gondoskodjanak
tanyájuk megelőző védelméről, a lehetséges behatolási pontokat (ajtók, ablakok,
pincebejáratok) erősítsék meg ráccsal, vagy lakatos zárszerkezetekkel. Értékeiket lehetőség
szerint ne hagyják a lakatlan tanyában. Amennyiben ismerőseik, szomszédaik gyakrabban
járnak arra, kérjék meg őket, hogy ellenőrizzék, hogy háborítatlan-e az ingatlan.
Amennyiben a fenti bűnmegelőzési tanácsok ellenére is betöréses lopás áldozataivá válnának,
kérjük haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélyhívószámok
valamelyikén!
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