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Bűnmegelőzési tanácsok 

a betöréses lopások megelőzése érdekében 

A magántulajdon védelme minden állampolgár alapvető érdeke, ingatlanjai és ingóságai 

biztonságáról elsősorban mindenkinek saját magának kell gondoskodni! 

 

 Célszerű, hogy a lakás bejárati ajtaja legyen több ponton záródó, korszerű zárral 
felszerelve. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém, vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó 
ajtók, garázsajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek. Használjanak pl. hevederzárat! 
 

 Az ablakokat is megfelelő zárral, illetve védelemmel kell ellátni. Az üvegre lehet törésgátló 
fóliát ragasztani.  

 
 Ne feledje, a bukóra- vagy nyitva hagyott ablak vonzza a betörőket! A szúnyogháló nem 

véd meg a „hívatlan vendégektől”.  

 
Ha elmennek otthonról, minden esetben be kell zárni az ablakokat is. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Előfordul, hogy az elkövetők az ablakot betörve, vagy benyomva jutnak be a lakásba, 

illetve a házba, ezért ajánlott az ingatlan könnyen elérhető ablakait ráccsal ellátni. 
Célszerű a pince és a garázs, illetve a lakótér közötti átjáróba is magasabb biztonsági 
követelményeknek megfelelő ajtót szereltetni. 

 
 Az értékekkel arányosan, a mechanikai védelem kiegészítéseként 

alkalmazzanak elektronikai rendszert is! Ezek a technológiák 
(hang- és fényjelző készülék, távriasztás) ugyan nem minden 
esetben védenek meg a betöréstől, de a külvilág számára jelzik, 
hogy illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni az otthonukba. 

 
 Olyan esetekben, ha hosszabb ideig nem tartózkodunk az 

épületben, érdemes beszerezni programozható villanykapcsolót. 
A különféle időpontokban felkapcsolódó lámpa azt a benyomást 
kelti, hogy valaki otthon tartózkodik. 

 
  Amennyiben lakásukban elektronikus riasztórendszer került kiépítésre, akkor se 

feledkezzenek meg az aktiválásáról, ha csak rövidebb időre hagyják el otthonukat! 
 



 
 A kerítés maradjon átlátható, hogy illetéktelenek 

ne tudjanak feltűnés nélkül mozogni a kertben! 
Célszerű szúrós, tüskés növényeket telepíteni a 
kerítés mellé. 
 

 Tájékoztassák szomszédjukat, hogy mennyi 
időre utaznak el! Kérjék meg, hogy figyeljen a 
lakásra, házra!  
 

 Amikor hosszabb időre hagyják el otthonukat, kérjék meg rokonukat, ismerősüket, vagy 
szomszédjukat, hogy rendszeresen ürítse a postaládát! Ha kulcsot is tudnak neki adni, jó, 
ha naponta változtat pl. a redőnyök állásán. 

 
 Ha a településen működik polgárőr szervezet, célszerű felvenni a kapcsolatot velük. A 

polgárőrök rendszeresen bűnmegelőzési jellegű járőrszolgálatot folytatnak, amellyel a 
vagyonbiztonság fokozásában jelentős szerepet töltenek be. 
 

 Közösségi oldalon semmiképpen sem ajánlatos közzétenni az utazást. 
 
 Ne hagyjanak elérhető helyen olyan tárgyakat (pl. létra), amelyek megkönnyítik a 

nyílászárók elérését, ezáltal pedig az épületbe történő bejutást! 
 

 Ne tartsanak otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt! 
Amennyiben mégis, az ékszereket, nagyobb összegű készpénzt 
célszerű falba szerelt, biztonsági, illetve számzárral ellátott 
lemezszekrényben tárolni. 

 
  Lakatlan ingatlanban ne hagyjanak értéket! 

Mit lehet tenni az úgynevezett besurranásos lopások megelőzése 
érdekében? 

 Ha otthon vannak, napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy 
észreveszik a „hívatlan látogatót”! Miközben a szobában tartózkodnak, a tolvaj csendben 
be is juthat a lakásba. 
 

 A kaput akkor is zárják be, amikor a kertben dolgoznak, hiszen elképzelhető, hogy munka 
közben fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! A nyitva hagyott kapun, ajtón 
keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonukba. 
 

 A szellőztetéssel is legyenek óvatosak! Ne hagyják kitárva földszinti lakásuk ablakait, ha 
nem tartózkodnak a szobában! 

 Amennyiben a telket alacsony, könnyen letaposható drótkerítés védi, esetleg nincs is 
körbe kerítve, ne hagyjanak elöl értékes, illetve könnyen mozdítható holmikat!  

Amennyiben – minden elővigyázatosság ellenére – mégis betörnek Önhöz, ne nyúljon 

semmihez, ne változtassa meg a helyszínt, mert az megnehezíti a nyomok rögzítését és az 

elkövetők felkutatását! 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést 
 a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy 

 az ingyenesen hívható 112-es,  
segélyhívó számon! 



Vagyon elleni bűncselekménynél a nyomozást és az eltulajdonított tárgyak 

azonosítását jelentős mértékben segíti, ha nagyobb értékű ingóságaikról fényképpel 

és részletes leírással rendelkezik. 

 
 Tartsa nyilván értékeit! Készítsen zsebleltárt! 

 

 Műszaki cikkei (televíziókészülék, telefon stb.) gyári számát jegyezze fel, hiszen ezek teszik 

lehetővé az egyértelmű azonosítást. 

 

 A zsebleltárban törekedjen maximális pontosságra a tárgyak meghatározásánál, illetve 

jellemzőik leírásakor. 

 

 Javasoljuk, hogy készítsen színes fényképet értékesebb vagyontárgyairól és azokat mellékelje 

a zsebleltárhoz. 

 

 A kitöltött zsebleltárt tartsa a felsorolt értékektől eltérő helyen! 

 

 
Okmányok  

Okmány neve Sorszáma Kiállító szerv 
Okmány 

tulajdonosa 

Kiállítás 

dátuma 

Személyi igazolvány     

Vezetői engedély     

Hitelkártya     

Betétkönyv      

     

 

Értékes ruhaneműk, szőnyegek 

Tárgy neve Mérete Anyaga Színe Új értéke 
Fénykép 

van / nincs 

      

      

 

Háztartási gépek, szerszámok, fegyver 

Tárgy neve 
Típusa, 

gyártmánya 
Gyári száma Új értéke 

Jellemzői, ismertető 

jegyei 

Mikrosütő     

Barkácsgép     

Kerékpár     

     

 

Ékszerek, nemesfémek és műtárgyak 

Tárgy megnevezése Anyaga 

 

Súlya 

 

Új értéke 
Jellemző 

ismertetőjegyei 

Fénykép-

melléklet 

van / nincs 

      

      

 


