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1. Külső védelem 

 

A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengőt, így 

látja is, ki csenget! A kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó  

akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik. Társas-

házaknál fontos, hogy a lépcsőház ajtaja mindig zárva 

legyen, és a lakók ne engedjenek be idegent. 

 

 

 

 

 

Mozgásérzékelő lámpával világítsa meg a bejáratokat, 

és helyezzen el biztonsági kamerát! 

 

 

 

 

 

 

Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami  lehetőséget 

ad elbújni az elkövetőnek. Ne legyen szem előtt létra 

és egyéb olyan tárgy, amely  segítségével a felső szin-

ten levő erkélyekhez, ablakokhoz  fel lehet mászni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A nyílászárók 

A családi házak esetében legve-

szélyeztetettebb helyek a nyí-

lászárók: a bejárati ajtó, de 

leginkább a  hátsó ajtók, az 

ablakok, az erkélyajtók. Fontos, 

hogy mindegyik védett legyen. 

A társasházakban általában  a 

bejárati ajtó a betörők célpont-

ja. 

 

A bejárati ajtó erős (fém vagy kemény 

fa) anyagból készüljön, több ponton 

záródjon, vagy több zárral. A zsané-

rok erősek legyenek, fontos a kieme-

lés elleni védelem és a megfelelő zár 

is elengedhetetlen. Ma már korszerű, 

fúrásálló, saválló, zártörés ellen vé-

dett zárak kaphatóak. 

A mellékajtók védelme legalább ilyen 

fontos: ezeknek is szilárd anyagból, 

megfelelő zárral kell készülnie. 

Az ablakok és erkélyajtók védelme 

is fontos: léteznek kulccsal is zár-

ható ablakzárak. Az üveg betöré-

sét megelőzhetjük biztonsági fóliá-

val. Fontos, ha elmegyünk otthon-

ról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, 

mert  a 

betörők 

így könnyűszerrel kinyitják 

azt. A pinceablakokat  ráccsal 

érdemes védeni. 

A nyílászárókat elektronikus 

védelemmel is el lehet látni: 

léteznek egészen egyszerű, elemmel működő nyitásér-

zékelők ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurra-

nás ellen hatékony az elektronikus ajtóék, mely nyi-

tásra éles hanggal jelez. 

Érdemes szakemberhez fordulni, aki segít a biztonsá-

gos nyílászárók kiválasztásában. 

 

3. Belső védelem 

A korszerű mechanikus védelmet kiegészíti az elektro-

nikus védelem. A riasztó rendszerek választéka hatal-

mas, a házilag is szerelhető olcsó rendszerektől kezdve 

a profi rendszerekig bármi kapható, az árak is széles 

skálán mozognak. A legegyszerűbb védelem is jól jö-

het, ha a betörőt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi 

hanghatással működőek, és /vagy jelezhetnek a mobil-

telefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek riasztó és vo-

nuló szolgálatához lehetnek bekötve. 

A riasztórendszerek mozgás-

érzékelővel, nyitásérzékelők-

kel, tűz és –füstérzékelőkkel 

rendelkezhetnek, attól függő-

en, milyen szintű védelmet 

szeretne a lakástulajdonos. 

 

 

 

 

4. Értékeink védelme 

 

Ha készpénzt, ékszert egyéb értéket tart otthon, érde-

mes a falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített széfbe ten-

ni azokat. A betörők leginkább a készpénzt és az ék-

szereket viszik el, célszerű tehát ezeket jól elzárni. 
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A BETÖRŐ 5 PERC 

UTÁN FELADJA! 

Felmérések szerint egy betörő 5 percig 

kockáztatja a lebukást. Ha olyan védel-

mi rendszert lát, ami ennél hosszabb 

ideig feltartóztatja, nem kockáztatja 

meg, hogy lebukjon, inkább odébb áll. 

Kiadványunkban a vagyonvédelemhez 

adunk hasznos tanácsokat. 

      
 

 

5. Szemfüles szomszédok program 

A Szemfüles Szomszédok program  a lakó-

közösségek fejlesztését, összefogásuk segí-

tését tűzte ki célul. A jó közösségek tagjai 

segítik egymást, figyelnek egymásra, és ez 

a tény riasztólag hat a betörőkre is, akik 

nem szeretik, ha a szomszéd figyel…. Az 

ilyen területeket nagy ívben kerülik, hiszen 

itt nagy a lebukás veszélye számukra. Ja-

vasoljuk, hogy utcájukban, településükön 

kezdeményezzék a lakók összefogását. A 

programhoz csatlakozó lakóközösségek tag-

jai lakásuk, házuk bejárati ajtajára tudják 

ragasztani az alábbi matricát, ezzel jelezve: 

itt a szomszéd figyel! 

 A kiadvány a Nemzeti Bűnmegelőzési  

Tanács pályázati támogatásával  

készült. 

Vigyázz,  

szemfüles szomszédok! 


