Vegyszerlopások
megelızése!
Az elmúlt évek tapasztalatai az mutatják, hogy a tavaszi mezıgazdasági
munkák beindulásával a vegyszerek tárolására szolgáló létesítmények,
épületek bőncselekmények elkövetıinek célpontjává válhatnak. Az elkövetık
cselekményükkel több millió forintos kárt okozhatnak, hiszen ezen szerek
beszerzési ára kis mennyiség esetén is igen magas.
A vegyszerek (mőtrágyák, növényvédı-, gombaölı szerek, stb.)
eltulajdonítása kiemelten veszélyes abból a szempontból is, hogy
egyrészük vásárlása engedélyhez kötött, a kijuttatás során sok esetben
védıfelszerelést kell használni, illetve a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell
venni. Ezért ezeknek a jogsértéseknek a megelızése kiemelt fontosságot élvez.
Ezen bőncselekmények megelızésében, megszakításában, az elkövetık felderítésében és
elfogásában kiemelt szerep juthat azon vagyonvédelmet szolgáló megoldásoknak, amelyek
mindamellett, hogy fokozzák a biztonságot, csökkentik ezen objektumok
veszélyeztetettségét is.
Kiemelt fontosságú az épületek behatolás elleni védelme. Az ajtókra, ablakokra célszerő
rácsot felszereltetni. Az ajtók zárásáról legalább két biztonsági zárral, illetve törésbiztos
lakattal kell gondoskodni.
Hosszabb idejő, vagy folyamatos tárolás esetén célszerő a riasztók alkalmazása, mivel az
ajtón elhelyezett „riasztóval védett terület” felirat sok esetben visszatarthatja a betörıt a
cselekmény elkövetésétıl. Riasztók közül célszerő az un. „néma” riasztók alkalmazása,
melyek jellemzıje, hogy a helyszínen nem jeleznek, de a riasztás pillanatában valamely
vagyonvédelmi cég figyelıközpontjába küldenek jelzést, jelezve ezáltal a betörés tényét.
Ezen kívül az idıben helyszínre érkezı segítség elısegítheti a bőncselekmény
megszakítását, az elkövetık akár a helyszínen történı elfogását is. A riasztók azonban csak
akkor tudnak védelmet nyújtani, ha használják ıket, be vannak kapcsolva és
mőködıképesek, ezért mőködésüket célszerő rendszeresen ellenırizni.
A vegyszerek tárolását lehetıleg nem külterületen, lakott területektıl távol esı, ırizetlen
telephelyen, épületben kell megoldani. Amennyiben a tárolás más módon nem megoldható,
vagy tárolása csak idıszakosan történik az épületben, célszerő az épület élıerıs ırzésérıl –
éjjeliır, vagyonvédelmi cég bevonásával – gondoskodni.
Bőncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendırséget, közölve a szükséges
információkat. Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen
bármilyen változás történt, azt a rendırhatóságnak jelezni kell.

Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

