Figyelem felhívás hétvégi ház és üdülő tulajdonosok részére!
Hogyan viselkednek a betörők általában?
 Akkor jönnek, amikor senki nem látja őket!
 A betörők általában lakásokba és családi házakba napközben törnek be, míg éjjelente
az üzlethelyiségek, irodák és raktárak a veszélyeztetettebb helyszínek. A betöréseket
nem csak férfiak követhetik el, legyen óvatos! Serdülők, de akár gyerekek is lehetnek
elkövetők.
 Kerülik a lakosokkal való konfrontációt!
 Amikor betörők hallják vagy látják, hogy valaki a bűncselekmény ideje alatt közelükben lehet, elmenekülnek.
 Mindig a legkisebb ellenállást választják! A nyitva hagyott teraszajtók vagy pinceablakok vonzzák a betörőket. Ha az ellenállás túl nagy, vagyis ha az ablakok és az ajtók
zártak és rács is van rajtuk, új célpontot keresnek.
 Egyszerű eszközöket használnak!
 A legtöbb betörést egyszerű szerszámokkal hajtják végre, amelyek akár a ruházat alatt
is elrejthetők.

Mit tehetnek azért, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a betörés kockázatát?






Az üdülők és hétvégi házak ablakait távozást követően mindig csukja be.
Legyen figyelmes a pinceablakokra is.
Az ajtókat – különös tekintettel a teraszajtókra – zárja be.
Tartson fenn jó viszony a lakókörnyezetében élőkkel.
Kérje meg telekszomszédait, hogy figyeljenek ingatlanára.
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Ingatlana védelme érdekében fordítson figyelmet az alábbi ajánlásokra is!









Nyílászáróira szereltessen biztonsági rácsokat.
Telepítsen vagy telepíttessen elektronikus riasztórendszert, kamerarendszert és mozgásérzékelős lámpákat.
Amikor hosszabb ideig nem keresi fel a házát, az értékesebb eszközeit ne hagyja az ingatlan területén. Ha mégis így dönt, gondoskodjon azok szem elől elrejtéséről, zárásáról.
Ha ingatlanán tartózkodik, napközben is zárja be a bejárati és a kertajtót.
Ne rejtse el kulcsait ingatlanán, azokat mindig vigye magával.
A nagyobb értékű ingóságairól készítsen fényképeket, írja fel gyári azonosítóit.
Ha mégis betörést észlel, ne essen pánikba és ne takarítson. Az elkövető által hátrahagyott nyomok értékes információkat jelenthetnek a rendőrség számára!

Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, és
a szomszédok biztonságára, értékeinek védelmére!
Bűncselekmény észlelése esetén hívja a 112-es segélyhívószámot!
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