
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vajon hány olvasónk érzi magát okosnak? A döntő 

többség bizonyára pozitív választ adna, amit mi 

támasztana jobban alá, mint hogy bebizonyítják: 

képesek más kárán tanulni. 

 
Egy, a közelmúltban Zalaegerszegen történt 
bűncselekmény-sorozat sikeres felderítésének 
tapasztalataiból mindenki okulhat. A zalai 
rendőrök munkáját dicséri, hogy a gyanúsított 
– az elé tárt bizonyítékok hatására – részletes 
beismerő vallomást tett, melynek köszönhető-
en megtudhattuk, hogy egy-egy károsult, 
illetve annak szomszédai mi mindent tet-
tek/mulasztottak el, amivel akaratlanul is 
segítették a tettes „munkáját”. 
 
A társasházak tárolóinak kifosztására „szako-
sodott” férfi elsődleges célpontjai azok a 
lépcsőházak voltak, amelyeknek bejárati 
ajtaját nyitva találta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíni szemlén kitárt ajtókról készített fotók  

 
Várta kitárt és kikötözött ajtó, volt ahol lábtör-
lővel vagy a kétszárnyú ajtó félig nyitott 

tolózárjával kitámasztott ajtó csalogatta a 
tolvajt. 
 

Vallomás alapján készített illusztrációk 
 

Azért nem mindig várta nyitott ajtó, egy-egy 
esetben a lépcsőházból távozók adták át a 
kilincset a tettesnek. Másutt a zárak gyenge-
ségét használta ki: elmondása szerint elegen-
dő volt vállal nekifeszülni a bejárati ajtónak, 
ami roncsolás nélkül kinyílt. 
 

Általánosságban elmondható, hogy a tolvaj 
a lépcsőházakba ellenállás nélkül bejutott! 

 
Az épületben jellemzően félreeső helyen lévő 
tárolóajtókról senkitől sem zavartatva egysze-
rűen lefeszítette a lakatokat, lakatpántokat. 
 
Az alagsori tárolókban ritkán helyezünk el 
nagyobb értékű tárgyakat, ezért a biztonsá-
gukra sem fordítunk nagyobb gondot. Ám 
vannak olyan emberek, akiknek a „sok kicsi 
sokra megy” elvén keresztül ezek is zsák-
mányt jelenthetnek. S miközben mi, tulajdo-
nosok arra gondolunk, hogy ezen eldugott 
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helyiségek megközelítése nem is olyan egy-
szerű, a valóságban (tapasztaltuk) nagyon is 
könnyen hozzáférhetőek!  
 
 

  
 

 
• a betörők többsége oda hatol be, ahol 

gyenge védelmet lát, és viszonylag kis 
„munkával”, rövid idő alatt tud zsák-
mányra szert tenni. Az ingatlanok elleni 
támadás általában a gyenge bejárati ajtóra, 
illetve az ablakokra koncentrálódik; 

• olyan helyet keres, ahol nem tűnik fel, és 
kevés nyom hátrahagyásával, minimális 
lebukásveszély mellett tud „dolgozni”; 

• olyan időpontban követi el a betörést, 
amikor kicsi a mozgás, és a zajokra is ke-
vésbé figyelnek fel a lakók. 

 

 

 

 

Az illetéktelen behatolás tehát alapvetően idő, 
hozzáértés és felszereltség kérdése.  
Akkor mégis mi a teendő? 
 

Tartsunk be bizonyos elővigyázatossági 
szabályokat, ezek pénzbe sem kerülnek! 

 

 

� Lépcsőház/Tároló/Alagsor ajtókat tartsuk 
zárva! 
� Alagsori tárolókban ne tartsunk jelentős 

értékű dolgokat! 
 

� Amennyiben új lakónak vélt személyeket 
látnak csomagokkal (dobozok, nagy sport-
táska) közlekedni lakóházukban, ne men-
jenek el mellettük szó nélkül, kérdezzék 
meg, hogy kik ők, melyik lakásból jöttek. 
Gyanú esetén írják fel a szállító gépkocsi 
rendszámát! 
� Ha csörög a kaputelefon, még ma is haj-

lamosak vagyunk automatikusan a nyitó-
gombhoz nyúlni. Ismeretlen embereket ne 
engedjünk a lépcsőházba! (Akkor sem ha a 
bejárati ajtó előtt álldogál!) 
� A tárolók nyílászáróinak védelmét erősít-

sük meg! Minél erősebb védelmet lát az 
elkövető, annál kisebb az esélye, hogy 
próbálkozni fog! 

 
/Az ajtókkal, ablakokkal szemben elvárt mechanikai 

védelemről februári hírlevelünkben foglalkoztunk, 

most erre külön nem térünk ki./ 
 
Amennyiben mégis megtörtént a baj, Önhöz 
betörtek, azonnal értesítse a 107-es vagy 112-
es telefonszámon a rendőrség ügyeletét! A 
rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja 
el, azt lehetőleg ne változtassa meg! 

 

 
 
 

Amennyiben bűncselekményből származó 
tárgyat talál a rendőrség, azt lefoglalja és az 
igazolt tulajdonosának visszaadja. Ha az 
elkövetőt sikerült elfogni, de a lopott dolog 
nem kerül elő, akkor a sértett polgári jogi 
igénnyel léphet fel. Ekkor, az eljárás során, 
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legkésőbb az elsőfokú bíróság előtt kérhetjük 
az elkövetőtől a kár megtérítését.  
 

 
Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság 

 


