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Tapasztalatok szerint a nyári időszakban és a hosszú hétvégék alatt a leggyakoribbak a betöréses 

lopások. Ilyenkor ugyanis az emberek egy része hosszabb-rövidebb időre elutazik valahová. A nem megfelelően 

védett ingatlanok könnyű célpontot jelenthetnek a betörőknek. Az illetéktelen behatolók leggyakrabban 

ékszereket, készpénzt, műszaki cikkeket, laptopot, fényképezőgépet, mobiltelefont tulajdonítanak el. Egy 

gyengébb minőségű zárral ellátott ajtót nagyjából 15 másodpercbe telik kinyitni egy „gyakorlott” 

betörőnek. Emellett még számos módja lehet a betörésnek: ablakok, erkélyajtók befeszítése, 

hengerzár-törés, zárfelfúrás, vagy extrémebb esetekben fal- illetve tetőbontás. 

 

A megelőzés érdekében a kerítés legalább 160 cm 

magas legyen. Fontos a kert beláthatósága is, ezért 

a bokrokat 90 cm, a faágakat 180 cm alá ne 

engedje nőni. 

Ha teheti, tartson 

házőrző kutyát, ami 

lehet kisebb méretű 

is, csak csapjón jó 

nagy zajt, ha idegent 

lát. 

Az ingatlan nyílászárói legyenek jó állapotban.  A 

kültéri ajtókra érdemes legalább 5 pontos 

biztonsági, valamint hevederzárat felszereltetni. 

Alkalmazhat további biztonsági kiegészítőket is, 

ilyen például a kémlelőnyílás, az ajtólánc, a  

befeszítés-gátló, a nyitásérzékelő. Fontos, hogy ne 

csak a bejárati ajtót tegye biztonságosabbá, hanem 

a hátsó bejáratot, a terasz- vagy garázsajtót is. 

Lehetőleg ne tartson otthon nagyobb mennyiségű 

készpénzt. Ha erre mégis szükség van, tegye azt 

fali/bútorszéfbe. A riasztórendszerbe kötött 

széfek biztosítási értéke mindig magasabb! 

Ha elutazik, bízzon meg valakit, hogy ürítse a 

postaládát, időnként változtasson a függönyök, a 

redőny helyzetén - ilyenkor a külső szemlélő azt 

hiheti, hogy otthon tartózkodik 

valaki. Kiegészítésképpen 

használhat „önműködő” 

időkapcsolót, TV-

szimulátort vagy mobiltele-

fonról irányítható okos-

konnektort is.  

 

Ha gyanús idegeneket lát utcájában, 

ingatlana környezetében, jegyezze fel 

gépjárművük rendszámát, esetleg kinézetüket, 

ruházatukat. 
 

Ha elhagyja otthonát, mindig zárja be az ajtókat, 

ablakokat, élesítse a lakás/ház riasztórendszerét! 

A modern elektromos jelzőrendszerek riasztás 

esetén képesek kép- és hangfelvételt készíteni, és 

azt mobiltelefonjára továbbítani riasztás 

megindításával együtt. 

Nyaralójába, tanyájába vagy kiskerti 

szerszámtárolójába házilag is szerelhet GSM mini 

riasztót, vagy napelemről 

működtethető 

riasztórendszert. A 

felszerelt 

kezdőcsomagot 

később szabadon 

bővítheti további érzékelőkkel, de adott esetben át 

is helyezheti másik ingatlanba. 
 

Ügyeljen rá, hogy távollétében a külterületen 

hagyott vegyszerek, mezőgazdasági eszközök, 

gépek legyenek elzárva, ha szükséges, élőerős 

őrzéssel is gondoskodjon azok biztonságáról! 
 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 

vagy 107-es telefonszámot! 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK        

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 

                                   „Ez a kis ház a mi házunk, ebben lakom én is. 

                                             Láttam házat szebbet, jobbat, ezt szeretem mégis.” 
 

Ön gondoskodott ingatlanának nyári védelméről? 
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