
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
ELŐZZÜK MEG A BAJT! A BŰNCSELEKMÉNYEK 
TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ! ENGEDJE MEG, HOGY 
SEGÍTSÜNK!  
 

A személyi tulajdon védelméért legtöbbet ki-ki 
saját maga tehet, tehát Ön az első számú felelőse 
vagyona, értékei megóvásának. Öntől függ, hogy 
lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza meny-
nyire válik betörők célpontjává. 

 

Gondolja át, mit tett eddig ezek védelme érde-
kében! 

 
Mi az alábbiakat javasoljuk: 
 

MAGATARTÁSI ÉS TAKTIKAI VÉDELEM: 
• A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor 

otthon tartózkodnak. A biztonsági láncot se fe-
lejtsék el beakasztani!  

• A társasházak lakói gondoskodjanak a közös 
helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek 
bejutásának megakadályozásáról. 

• Végzettségét, címeit ne 
tüntesse fel névtábláján, 
ha nem feltétlenül szük-
séges, mert ebből va-
gyoni helyzetére lehet 
következtetni! 

• Egyedül élő nők –saját 
biztonságuk érdekében 
– elég, ha csak vezeték-
nevüket tüntetik fel! 

• Időnként vizsgálják át a 
bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e 
számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az 
ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Eze-
ket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei 
megfigyelését szolgálják! 

• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg 
– pl.: az optikai kitekintő igénybevételével – az 
Önhöz érkező személy kilétéről! 

 

 
• Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, 

vagy szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszul-
létet színlelnek, netán valamilyen apróságot 
kérnek, ne engedje be őket lakásába. A „hivata-
los személyektől” is kérje el igazolványukat! 

• Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket látnak 
csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, televí-
zió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházuk-
ban, figyeljék meg, hogy melyik lakásból jöttek 
ki. Próbálják meg személyleírásukat megjegyez-
ni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát 
írják fel! 

• Idegenekkel ne közöljék, 
hogy mikor nincsenek ott-
hon, de rokonainak, jó 
szomszédjaiknak mindig 
hagyják meg elérhetősé-
güket (cím, telefonszám)!  
Kérjék meg őket a levél-
szekrény kiürítésére, az 
újságok, díjbeszedő cédulák bevételére! 

• Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található 
„biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszek-
rény stb.)! 

• Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne 
menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők 
a lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskod-
jon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a 
lakást!  

• Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, 
mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget 
ad pontos lakcímével, autórendszámával a betö-
rőknek! Ne tüntesse fel címét kulcstartóján! 

 
• Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan 

műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ott-
létének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellá-
tott véletlenszerű fény- és hanghatásokat pro-
dukáló berendezések. 
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„KI MINT VESZI ZÁRÁT, ÚGY ALUSSZA ÁMÁT!” 

 
MECHANIKAI VÉDELEM: 
 
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol 
be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfon-
tosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a 
kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt.  Átha-
tolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit 
ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni. 
 
De nem mindegy, hogy milyen nehézségek árán 
és mennyi idő alatt! 
 
A lakások behatolás elleni 
védelme kettős célt szolgál. 
Egyrészt jelzi a betörő 
számára, hogy nem lesz 
könnyű dolga, tehát meg-
előzési funkciója van, más-
részt feltartja a betörőt, 
esetenként olyan hosszú 
időre, ami már elegendő 
arra, hogy leleplezzék, 
tetten érjék őt. 
 
Követelmények az ajtókkal szemben: 
• a bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készül-

jön,  
• az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú, 
• csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem 

indokolt), 
• az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja 

meg a 2 mm-t, 
• az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár 

biztosítsa, még hatékonyabbak a több ponton 
záródó ajtózárak, vagy az ún. biztonsági ajtók, 

• az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani 
kell, 

• cilinderbetéteket, mágnes betéteket takaróle-
mezzel kell ellátni, így megakadályozhatjuk 
azok mechanikai feszítését, törését. 
 
 

Követelmények az ablakokkal, szellőzőkkel 
szemben: 
 

Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai 
védelemmel ellátni minden olyan nyílást, amely-
nek nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testal-
katú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szaksze-
rűen beépített rács megfelelő mechanikai védel-
met nyújt, de a fémredőnyök, valamint már a 
modern technika képviseletében a törésgátló 
fóliák is jó szolgálatot tehetnek. Esztétikai szem-
pontból nem mindenki törekszik lakása berácsoz-
tatására. Nekik ajánljuk az elektronikai eszközök 
alkalmazását. 
 
ELEKTRONIKAI VÉDELEM: 
 

Az elektronikai 
védelem a mecha-
nikai védelem és a 
személyi őrzés 
fontos kiegészítője, 
de önállóan is 
alkalmazható. 
Míg a hívatlan 
látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának 
módját, fontos, hogy a külvilág tudomására hoz-
zuk: valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunk-
ba. 

 

Egyik lehetőség helyi riasztású hang- és fényjelző 
készülékek felszereltetése, melyekre hívjuk fel a 
szomszédban lakók figyelmét. 

 

Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. 
Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól 
kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, ottho-
nunktól távolabb, egy erre szakosodott központ 
észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, 
„elfogókat” küld a helyszínre. 
 

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne 

menjen be a lakásba, a lehető legrövidebb időn 

belül értesítse a rendőrséget! 
 
 

Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság 
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Bűnmegelőzési Alosztálya 


