
Kora tavasztól késő őszig megszaporodnak a mező-
gazdasági termeléssel összefüggő bűncselekmények. 
Tavasszal a bemunkáláshoz köthetően a vetőmag- és 
vegyszerlopások, míg nyáron és ősszel a betakarítás 
időszakában a terménylopások száma emelkedik 
meg. Előbbiek kis mennyiségben is nagy értéket 
képviselnek, ezért kedvelt célpontjai a betöréses lo-
pást elkövető bűnözőknek, addig a termények ese-
tében inkább a hamarabbi „betakarítás” a jellemző.

A földműveléshez köthető értékek és javak, a kül-
területen lábon álló vagy rendre rakott termény vé-
delme  érdekében  az  alábbiakat  javasoljuk:

Központi segélyhívó: 112

„Pusztán hatan – hat megye rendőrségi össze-
fogása az alföldi időskorúak biztonságáért.”

• Célszerű gondoskodni a vetőmagok, vegyszerek, 
 kisgépek, valamint a termények megfelelő és 
 biztonságos tárolásáról. A raktározásra szolgáló 
 épületeket vegyék körbe kerítéssel, tartsanak 
 kutyákat. Ajánlatos megerősíteni az épületek 
 behatolás-biztonságát, rácsokat és biztonsági 
 zárakat felszerelni.

VETŐMAG, VEGYSZER
KISGÉPLOPÁSOK 

MEGELŐZÉSE!
információs kiadvány



• A mechanikus védelem mellett lehetőség szerint 
 alkalmazzanak elektromos riasztókat is. A mo-
 dernebbek – a helyben hallható szirénán és a 
 látható fényjelzésen túl – már mobiltelefon hí-
 vóval is felszereltek, így riasztás esetén az előre 
 megadott telefonszámokat sorrendben felhívják. 
 Egyes riasztók hangot és élőképet is képesek 
 továbbítani.
• Külterületen vagy tanyaudvaron hagyott ter-
 melőeszközök (pl: szivattyúk, motoros kapák, 
 talajlazító- vagy vetőgépek) esetén használjanak 
 a gépekre felerősített GPS nyomkövetőt, mely 
 rezgés vagy rázkódás esetén értesítést, riasztást 
 küld. Az interneten követhető – az eszköz által 
 kibocsátott jel alapján – az ellopott eszköz út-
 vonala is. A riasztókészülék akkumulátora több 
 napon át sem merül le, és kisebb teljesítményű 
 napelemmel üzemideje akár korlátlan ideig meg-
 hosszabbítható.
• A használaton kívüli, vagy ideiglenesen leállított 
 gépekből ajánlatos kivenni az értékeket, akkumu-
 látorokat, és javasolt leereszteni az üzemanyagot, 
 mivel ez szintén kedvelt célpontjai a bűncse-
 lekményt elkövetőknek.
• Nagyobb értékű, mezőgazdasági gép (pl: ara-
 táskor külterületen hagyott kombájn) esetleg 
 rendre, gúlába vagy ládába rakott termény hely-
 színi védelmére megbízhatunk arra alkalmas va-
 gyonvédelmi  céget  is.
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