


Egy betörő gondolatai
- avagy a „szakma szabályai” -

„Kifejezetten keresem a magas átláthatatlan kerítéseket, ugyanis nem szeretem, ha 
kíváncsi szemek vizslatják a munkaterületemet.”

„Mielőtt munkához látnék, mindig bekopogok vagy csengetek, esetleg, ha tudom a 
telefonszámodat megcsörgetlek. Ha ajtót nyitsz udvariasan útbaigazítást kérek, majd 
tovább állok, ha felveszed a kagylót, már bontom is a vonalat.”

„Szereted a friss levegőt, ezért bukóra hagytad az egyik ablakot? A szél csak a függö-
nyödet én az értékeidet fújom meg.”

Mindig megnézem, hogy mennyire van tele a pos-
taládád, néha meg én magam hagyok ott 
egy szórólapot, hogy lássam, mikor vi-
szed majd el.”

„Utálom az élesített riasztórend-
szereket és a több ponton záródó 
biztonsági ajtókat, bajlódjon ve-
lük, aki akar.”

„Valóban azt gondolod, hogy ha 
már benn vagyok, majd nem nézek 
be a ruhásszekrénybe vagy a matra-
cod alá, esetleg a zoknis fiókba?”

„Ha kutyaugatást hallok, attól mindig bor-
sódzik a hátam, pláne ha ugyanakkor a kíváncsi 
szomszéd is megjelenik az ablakban.” 

„Ha világgá kürtölöd az utcában és az interneten, hogy hetekre elutazol, illetve a 
közösségi oldal tele van a nyaralási képeiddel, az felér számomra egy meghívással. ”

Kérjük, gondolja át Ön is! 
Ne adjon esélyt a bűnözőnek!

• A bejárati ajtó legyen több ponton 
záródó, korszerű zárral felszerelt. Az 
ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy 
tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, 
garázsajtók is kellő védelemmel ren-
delkezzenek. A legjobb ajtó sem véd, 
ha azt nyitva hagyjuk, vagy a kulcsot a 
lábtörlő alá tesszük.

• Az ablakokat is megfelelő zárral kell 
ellátni, az üvegre lehet betörésgátló fó-
liát ragasztani. A nyitva (bukóra) ha-
gyott ablak vonzza a betörőket, azt be 
kell zárni, ha elmegyünk otthonról.

• A lakásajtót, és a kertkaput akkor is 
zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, 
hiszen így megakadályozza, hogy ille-
téktelen személyek jussanak be a laká-
sába. Társasházak esetében célszerű a 
földszinti lakásokra rácsot szereltet-
ni. 

• A bejárati ajtóra és a névtáblára 
célszerű csak a vezetéknevet kiírni. 
Ezáltal kevésbé lehet majd következ-
tetni arra, hogy kik és hányan élnek az 
adott lakásban. 

• Utazási szándékáról ne beszéljen ide-
genek előtt, amennyiben huzamosan 
távol van lakásától, úgy gondoskodjon 
arról, hogy postaládáját rendszeresen 
ürítsék, szellőztessenek, így azt a látsza-
tot kelthetik, hogy az ingatlan lakott.

• Amennyiben azt észlelte, hogy Ön-
höz betörtek, azonnal értesítse a ren-
dőrséget. Ne változtassa meg a hely-
színt, mert nagyértékben megnehezíti 
a nyomok rögzítését, és későbbiekben 
az elkövetők felkutatását. 
Amennyiben – a megtett óvintéz-

kedései ellenére – mégis bűncselek-
mény áldozatává válik, kérjük, hogy 
haladéktalanul értesítse a rendőrsé-
get (107, 112)!

„Tipp”
A nyomozást nagymértékben segíthe-

ti, ha a nagyobb értékű ingóságaikról 
(digitális) fényképet, és részletes leírást 
készítenek, hiszen egy esetleges betörés 
során a rendőrségnek érdemleges és 
használható információval tudnak 
szolgálni. Ezeket az adatokat lehetőség 
szerint ne az otthoni számítógépen tá-
rolják!

A hatékony védelemnél nagyon fontos a zárak minősége.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK



Számos lehetőség áll a lakosság ren-
delkezésére annak érdekében, hogy 
betörésbiztossá tehessék otthonaikat.

1./ Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyomó-

gomb modulját a lakáson belül kell 
elhelyezni, a másikat pedig a közelben 
lakó ismerősnél/szomszédnál, így vész 
esetén bármikor lehet értesíteni, segít-
séget kérni tőle. Ehhez elegendő meg-
nyomni a falra erősített csengőgom-
bot, amely hatására a nála elhelyezett 
modul hangjelzést ad, ezzel tudatva őt, 
hogy baj van.

2./ Elektronikus ajtóék
Alacsony áron 

beszerezhető 
technikai esz-
köz az elektro-
mos ajtóék néven kapható készülék. 
A szerkezetet az ajtószárny és a padló 
burkolata közé kell illeszteni, mely az 
erőszakos nyitás és feszítés hatására  
hangjelzést ad, mikor az ajtó rászorul 
az ék alakú burkolat felső részére,  le-
nyomva az érzékelő kapcsolót. Az ajtó 
mozgása automatikusan beindítja a 
hangjelzést, mely riaszthatja a közel-
ben tartózkodókat, illetve elriaszthatja 
a behatolót. Karbantartást nem igé-
nyel, használata egyszerű.

3./ Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdo-

boz nagyságú készülékbe csatlakozik 
az egy mozdulatra kihúzható szeg, 
melynek végére a csuklóra akasztha-
tó zsinór kapcsolódik. Amennyiben a 
szeg kihúzódik a helyéről, megszólal 
az erőteljes szirénaszerű hangjelzés, 
mely a közelben tartózkodók figyel-
mét felhívja. Utcai rablótámadás során 
alkalmazható például kézitáskához 
rögzítve. 

4./ Nyitásérzékelő
                     A készüléket aj-

tókra, ablakokra 
kell felszerelni 
/ felragasztani. 

Az eszköz beüze-
melés után minden nyitásnál 

hangjelzést ad, ezzel figyelmez-
tetve az épületben tartózkodókat az 

érkezőkre.

5./ Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, vagy 

az ablak üvegfelületére kell felhelyez-
ni - öntapadós ragasztóval. A készü-
lék innentől kezdve éles, jól hallható 
hanggal jelez, ha az üvegfelületet meg-
ütik, vagy betörik.

6./ Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor célszerű 

használni amikor az épületben rit-
kábban látogatott helyiség van, vagy 
éppen alsóépületek esetén. A mozgá-
sérzékelőt fel kell szerelni a megfigyel-

ni kívánt épületrészbe, a jelvevőt pedig 
oda, ahol gyakran tartózkodnak az ott 
lakók. Amikor a megfigyelt épület-
részben mozgás van, az érzékelő jelez 
és a vevőegység hangjelzést ad ki.

7./ Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azonban a 

vevőegységet ellátták egy telefonháló-
zatra köthető modullal, így vészjelzés 
esetén nem csak az ottlakóknak jelez, 
hanem egy hívást is indít a beprogra-
mozható telefonszámra. Így a család-
tagok, segítő ismerősök azonnal érte-
sülnek, ha illetéktelenek hatoltak be.

8./ Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rendsze-

rek összetett technológiát használnak 
- mozgásérzékelők, infraérzékelők, 
nyomásérzékelők, kamerák - így tel-
jeskörű védelmet biztosítanak az épü-
letek számára. Ehhez távfelügyelet is 
kérhető, így riasztás esetén a biztonsá-
gi szolgálat munkatársai azonnal 
a helyszínre 

indulnak. A kameráknak köszönhe-
tően pedig rögzíthetők az események, 
így az elkövetők is.

+1 / A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden kö-

rülmények között nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megelőzésre.
A mindig bezárt kapu, bejárati ajtó, 

ablak védvonalat jelent a betörők, 
tolvajok és értéktárgyaink között. A 
szúnyoghálók csak a rovarokat tudják 
távol tartani a bűnözőket nem. Egy 
biztonsági rács, egy védőfólia az ab-
laküvegen szintén erősítik otthonunk 
védelmét. Hiába a csúcskategóriás ri-
asztó, ha az nincs bekapcsolva.

Csupán egy-egy mozdulat és meg-
előzhető a baj! Tegyük meg ezeket!

„AZ ÉN VÁRAM”

általános segélyhívó:

112

Egy jó jelzőkutya is elrettentheti az elkövetőket.



É R T É K E K  A  H Á Z N Á L  
- ZSEBLELTÁR – 

 A Zsebleltár lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy értéktárgyait számba vegye, jellegzetességeiket rögzítse. 
Ha kitölti a rovatokat, együtt láthatja, milyen nagy értékeket kell megóvnia a lakásában, ha biztosítást akar 
kötni, ha megkárosítják Önt, (ellopják vagy elrabolják értéktárgyait) a rendőrséggel pontos kárlistát tud 
rögzíteni. 

I. SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA, HÍRKÖZLÉS 
(kommunikációs eszközök, számítástechnikai eszközök, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 
gyártmánya 

Készülék 
gyári 
száma 

Új 
értéke 

(Ft) 

Vásárlás 
időpontja 

Jellemzői, 
ismertető 

jegyei 

Rádió      
     

Televízió 
     
     
     

DVD-lejátszó      
     

Házimozi 
rendszer 

     
     

CD-lejátszó 
     
     
     

Fényképezőgép 
     
     
     

Kamera 
     
     
     

Számítógép      
     

Laptop 
     
     
     

Táblagép 
     
     
     

Telefon      
     

Egyebek 

     
     
     
     

Így használja a zsebleltárát: 

 Soha ne „dicsekedjék”, ne 
mutogassa a kitöltött leltárt 
senkinek! 

 A kitöltésnél soha ne tüntesse 
fel a nevét vagy a címét! 

 A zsebleltárt tartsa a felsorolt 
értékektől eltérő, biztos helyen 
(pl. megbízható családtagnál, 
barátnál, munkahelyi 
lemezszekrényben, lakossági 
széfben). 

  Több helyen talál 
fényképszámot, mint 
kitöltendő rubrikát. Ezeknél a 
tárgyaknál célszerű, ha – 
lehetőleg színes – fényképet 
készít értéktárgyairól, és 
azokat mellékeli a 
zsebleltárhoz! 

 Ha kevés lenne a hely, 
helyezzen el pótlapokat! 

 

 
Könnyebb keresni azt, 

amiről tudjuk: 
 

 mi a pontos neve, 
típusa; 

 mi a száma; 
 mennyi az értéke; 
 hogy néz ki, milyen a 

színe; 
 mikor jutottunk hozzá. 

 
EZÉRT TARTSA 

NYILVÁN ÉRTÉKEIT! 

II. HÁZTARTÁSI GÉPEK, SZERSZÁMOK 
(mosógép, fúrógép, önvédelmi- és vadászfegyver, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 
gyártmánya 

Készülék gyári 
száma 

Új értéke 
(Ft) 

Vásárlás 
időpontja 

Jellemzői, ismertető  
jegyei 

Mosógép      
Mikrosütő      

Mosogatógép      
Hűtőszekrény      

Fagyasztó      
Barkácsgép      

Fűnyíró      
Kerékpár      
Egyebek      

 

III. ÉKSZEREK, NEMESFÉM ÉS MŰTÁRGYAK 
(órák, értékes étkészletek, festmények, porcelánok, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 
gyártmánya Anyaga Tömege (g) Jellemzői, 

ismertető jegyei Fénykép száma 

      
      
      
      
      

 

IV. ÉRTÉKES RUHANEMŰK, SZŐNYEGEK 
(bundák, felöltők, perzsák, stb.) 

Tárgy neve Mérete Anyaga Színe Vásárlás 
időpontja Fénykép száma 

      
      
      
      

 

V. OKMÁNYOK FELSOROLÁSA 
(személyes iratok, bankkártya, betétkönyv, értékpapír, stb.) 

Tárgy neve Száma Típusa Fénykép száma 
Születési anyakönyvi kivonat    

Adókártya    
Személyi igazolvány    

Lakcímkártya    
Vezetői engedély    

Forgalmi engedély    
Útlevél    

Fegyvertartási engedély    
TB kártya    

Bankkártyák    
   

Oklevelek, diplomák    
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