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Nyaralás alatt is gondoskodjon otthona védelméről! 

A családi utazások valamint a többnapos programok előtt nem árt időben elkezdeni a 

tervezést, felkészülve az esetleges nehézségekre, problémákra is. Természetes, hogy mindenki 

szeretné biztonságban tudni az otthon hagyott értékeket is, ezért kérjük, hogy a gondtalan 

nyaralás érdekében fogadja meg az alábbi tanácsokat: 

Ne hagyja ingatlanját hosszabb ideig felügyelet nélkül! 

 Kérje meg egy közeli hozzátartozóját vagy egy 

megbízható személyt, hogy amíg távol van, 

rendszeresen ellenőrizze a nyílászárókat, illetve 

azok sértetlenségét. 

 

 Kérje meg, hogy postaládájából rendszeresen 

ürítse ki a leveleket, szórólapokat és újságokat 

és a szemétszállítási napokon rakja ki a kukáit, 

majd vigye vissza, függetlenül attól, hogy az 

tartalmaz-e szemetet, avagy sem. 

 

 Ne hagyjon a ház körül olyan tárgyakat, 

amelyek megkönnyíthetik a lakásba való bejutást! 

 

 Figyeljen a kert rendezettségére, azon belül is a fák, bokrok megritkítására, hogy a 

szomszéd, a járókelők és a rendőrök szemmel tudják tartani a ház körüli mozgást, az 

esetleges jogszerűtlen behatolást. A kerítés is legyen átlátható! 

 

 Hosszabb nyaralás esetén bízzon meg valakit, hogy gondozza a kertet, vagy nyírja le a 

füvet, mert ezek a tevékenységek is azt a látszatot keltik, hogy éppen lakják az adott 

lakást. 

 
 

Védje otthonát megfelelő műszaki megoldásokkal! 

 Mindig gondosan zárja be az ajtót és az ablakokat. 

Célszerű modern zárrendszert alkalmazni, amely nagyban 

megnehezítheti a betörők dolgát. 

 

 Használjon riasztóberendezést, amely GSM kártyával 

akár a mobiltelefonjára is képes riasztást küldeni jogtalan 

behatolás esetén! 

  

 



 

 Alkalmazzon kamerákat otthona védelmében! A modern IP kamerák – azon túl, hogy 

rögzítik az ingatlan körüli mozgást – fényképet, vagy mozgóképet képesek továbbítani az 

Ön által megadott e-mail címre, ha mozgást érzékelnek a védett területen.  

 

 Szereljen fel mozgásérzékelős lámpákat, illetve – ha van rá lehetősége – alkalmazzon 

időzített világítást. 

 

 

Teendők a házon belül:  

 Ne tartson a lakásban nagy mennyiségű 

készpénzt! 

 

 Értékeit gondosan zárja el erre a célra 

kialakított, falba, illetve padlóhoz rögzített 

biztonságos lemezszekrényben, széfben. 

 

 Ékszereit, nagyobb értékű elektronikus 

berendezéseit megfelelően védett helyen 

tárolja. 

 

 Készítsen fényképfelvétellel kiegészített - 

úgynevezett - zsebleltárt a műszaki cikkekről, 

ékszerekről és egyéb értékekről, azt tárolja 

biztonságos helyen! A leltárban dokumentálja 

a műszaki cikkek gyári számát, mobiltelefon 

esetén az IMEI számot is, a műalkotásairól készítsen fényképeket arra az esetre, ha ezeket 

eltulajdonítanák, azok könnyebben kereshetővé és azonosíthatóvá váljanak. 

 

 Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet és elérhetőséget, ahol a vakációt 

tölti, ahol baj esetén el lehet Önt érni. 

 

Egy lakásbetörés esetén nem csupán anyagi károk keletkeznek,  

az elszenvedők pszichés szempontból is megsérülhetnek. 

 
 

Kérjük, fogadja meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait,  
hogy gondtalanul teljen a nyaralása! 

Egy kis körültekintéssel megelőzhető, hogy bűncselekmény áldozatává váljon. 
 

 

 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 

a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 


