SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Nyaraló, hétvégi ház és pincetulajdonosok figyelmébe!
Az idegenforgalmi szezont követően a Balaton parti nyaralótulajdonosok egyre ritkábban
keresik fel ingatlanjaikat, a fagytalanítási munkálatok után hetekig, hónapokig nem ellenőrzik
azok állapotát. Az elnéptelenedett nyaralóterületeken a betörők szinte zavartalanul
dolgozhatnak. A megye belső területein kialakított hétvégi házas, borospincés övezetekben a
szüreti munkákat követően szintén ritkábban fordulnak meg a tulajdonosok, ami ugyancsak
kedvező feltételeket biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez.

A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!
A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az
előbbi állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet ennek
megfelelően kell megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegében sok közös elem található.
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A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű
mechanikai
berendezéseket!
Zárak,
redőnyök,
betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével, jó eséllyel
megakadályozható a behatolás! A pincéről, padlásfeljáróról,
melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se
feledkezzen el!
Tartsa rendben ingatlanát, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg,
vágja vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó
eszköznek. Létráját is tartsa zárható helyen!
Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyaikat ne hagyja
ott a hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban!
Az ott maradókról készítsen értékleltárt, jegyezze fel
azonosítóikat, ill. fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem
rendelkező berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV
filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor),
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majd ezt jegyezze fel az értékleltárba, és lehetőség szerint fotózza le!
Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a mechanikai védelem kialakításán túl
elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltessen fel riasztóberendezést!
Tovább fokozhatja a biztonságot, amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal”
rendelkező vagyonvédelmi cégre bízza ingatlanja védelmét.
A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!

A Rendőrség elérhetőségei:
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Kaposvár, Szent I.u.14/c.
Telefon: 82/502-700

Rendőrkapitányság – Kaposvár
Kaposvár, Szent I.u.12.
Telefon:82/502-700

Rendőrkapitányság - Fonyód
8640 Fonyód, Vitorlás u.2.
Telefon:85/560-990

Rendőrkapitányság – Siófok
8600 Siófok, Sió u.12-20.
Telefon: 84/519-150

Rendőrkapitányság – Barcs
7571 Barcs, Köztársaság u.4.
Telefon:82/463-002

Rendőrkapitányság – Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u.55.
Telefon: 85/515-150

Rendőrkapitányság – Nagyatád
7500 Nagyatád, Zrínyi u.7.
Telefon:82/553-210

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
8600 Siófok, Mártírok u. 7.
Telefon:84/310-712
Ingyenesen hívható Balatoni vízi segélyhívó:1817
Az Ön körzeti megbízottjának és őrszobájának elérhetősége:

Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE változtassa meg a helyszínt, és
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó
számon!

