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SZERVEZETSZERŰEN ELKÖVETETT EBLOPÁSOK
Kutyatenyésztőket vettek célba a tolvajok!
Lelkesen indult megszokott útjára a napokban kora reggel egy tiszaújvárosi kutyatenyésztő férfi a
közeli Nagycsécs községben lévő ingatlanához, hogy megetesse a tucatnyi fajtiszta, eladásra szánt
angol buldog kutyakölyköket és az anyaállatot. Amikor megérkezett megdöbbenve vette észre,
hogy az éjjel behatoltak a lakóingatlanába a kerítést, az ablakot felfeszítették és elvitték a
kutyakölyköket. A kára meghaladja az 1 MFt-ot.
A sértettet előző napon, vélhetően fiktív néven egy nő hívta fel, aki érdeklődött az eladásra
hirdetett kölykök iránt. Megállapodtak, hogy másnap a megadott címen találkoznak és
megvásárolja a kisállatokat. Ezzel a kutyák pontos helyének is a birtokába jutott. Kiderült, hogy az
utóbbi hetekben angol és francia fajtiszta bulldog kutyakölyköket, egy esetben az anyát is ellopták
Hajdúböszörmény, Karcag, Ebes, Kenderes, Balmazújváros településeken, esetenként milliós kárt
okozva a tenyésztőnek.
Ami feltehetően összeköti a cselekményeket az érdeklődő ismeretlen hölgy, aki komoly vevőnek
mutatkozik, szóban megegyezik az eladóval, így megszerzi a telep címét. Másnapra az erőszakos
behatolást követően nyoma vész az értékes ebeknek. A tettes vagy tettesek értenek a „kutyák
nyelvén”, erre utal, hogy szinte észrevétlen tudják végrehajtani tetteiket. Nem zárható ki, hogy a
meglovasított jószágokat külföldre értékesítik.
Kérem, fogadják meg a Rendőrség tanácsait!
•

Amennyiben tenyésztőként hasonló módon megkeresik, legyenek figyelmes és gyanakvóan
óvatos!

•

Ne a közvetlen helyszínt adja meg találkozóhelyül, hanem egy közeli ismert helyet,
vendéglátó egységet.

•

Próbálja beszélgetésbe elegyedni a „vevővel” és kitudakolni tenyésztői szokásait, esetleges
legális kereskedelmi tevékenységét.

•

A kutyát lehetőség szerint ezután fokozottan őrizze vagy vigye más biztonságos helyre!

•

Javasoljuk – ettől függetlenül is – az értékes ebek fokozott védelmét!
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•

Javasoljuk, a hasonló fajtiszta állatok egyedi megjelölése végett minél korábban az egyedek
testén chipet helyeztessenek el, az országos állatorvosi chip-nyilvántartásba vétel végett.

•

Amennyiben a leírt módszerrel azonos vagy hasonló magatartást tanúsító személyekkel
kerülnek kapcsolatba, értesítsék a rendőrséget. A bejelentő adatait a hatóság bizalmasan
kezeli. (A 107-es vagy 112 ingyenesen hívható telefonszámon is lehet bejelentést tenni, vagy
bármely lakóhelyéhez legközelebb eső rendőri szervnél.)

•

Aki a közelmúltban esetleg ilyen fajtájú kutyakölyköt vásárolt vagy ajánlottak részére
megvételre és eközben gyanús körülményeket észlelt (olcsó vételár, hamisnak tűnő
származási iratok), kérjük, szintén jelezze ezt a legközelebbi rendőrőrsön, kapitányságon vagy
tegyen bejelentést, akár anonim módon a telefontanú 06-80-555-111 számán.
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