
VAGYON?
VÉDELEM!

információs kiadvány

A vagyon elleni jogsértések elkövetését a legtöbb
esetben a figyelmetlenség, a lakókörnyezet közöm-
bössége, valamint a szükséges vagyonvédelmi 
eszközök,  módszerek  hiánya  teszi  lehetővé.

Lakásunk védelméről is elsősorban 
magunknak kell gondoskodnunk!

Központi segélyhívó: 112

„Pusztán hatan – hat megye rendőrségi össze-
fogása az alföldi időskorúak biztonságáért.”

• Kertes ház esetén az első védelmi vonalat a nehe-
 zen áthatolható kerítés jelenti, ami természete-
 sen lehet egyszerre esztétikus és biztonságos is.
• Tiszta udvar, rendes ház, tartja a mondás. Cél-
 szerű megszüntetni az udvari „búvóhelyeket”, 
 elpakolni az elöl hagyott szerszámokat, létrát, 
 visszametszeni az ablakig nyúló faágat, mivel
 ezek segíthetik a betörőket.
• Az ajtó- és ablakrácsok jelentősen megnehezí-
 tik a betörők dolgát, ezekből ajánlatos belülről 
 nyithatókat felszerelni, mert ezek egy esetleges 
 lakástűz esetén megkönnyítik a menekülést. Az 
 üvegfelületeinkre érdemes biztonsági fóliát ra-
 gasztani.
• Fontos az ajtók, ablakok megerősítése! Alkal-
 mazzon megerősített fémvázas műanyag, vagy 
 fából készült nyílászárókat. A bejárati, a hátsó és 
 teraszajtót is felszerelheti kiemelésgátlóval, és
 több ponton záródó, korszerű biztonsági zárral.



• A mechanikus védelem fokozható elektromos 
 jelző-riasztó berendezésekkel. A modern riasz-
 tók a betörés első pillanatában jelzést küldenek a 
 tulajdonosnak vagy a távfelügyeletnek.
• Lehetőleg mindig tartsa zárva bejárati ajtaját, 
 ablakait, és a melléképületek nyílászáróit is. Ha 
 idegenek csengetnek be, és információt vagy
 szívességet kérnek, szolgáltatást, eladó árut kí-
 nálnak, ne engedje be őket a lakásba, házba!
 A bejárati ajtóra érdemes széles látószögű opti-
 kai kitekintőt, kaputelefont felszerelni és be-
 lülről biztonsági lánccal ellátni.
• Kulcsait ne hagyja elérhető helyen, például vil-
 lanyóraszekrényben, virágcserép vagy lábtörlő 
 alatt. Ezeket a rejtekhelyeket a betörők is ismerik.
• Ha nem muszáj, ne tartson otthon nagyobb ösz-
 szegű készpénzt. Ha mégis szükséges, az érték-
 tárgyakkal együtt zárja el falba rögzített széfbe.
• Ha huzamosabb ideig távol van, elutazik, kórhá-
 zi kezelésre szorul, azt ne hangoztassa környe-
 zetében, vagy az internetes közösségi oldalakon.
 Kérje meg hozzátartozóját, ismerősét, hogy rend-
 szeresen ürítse postaládáját, etesse a házőrző ku-
 tyát, esetleg változtasson a redőny helyzetén,
 azt a látszatot keltve, hogy a házat lakják.
• Érdemes beszerezni mozgásérzékelős lámpát, 
 időkapcsolót, TV szimulátort. Az időközönként 
 felkapcsolódó lámpa vagy fényjáték azt a be-
 nyomást kelti, hogy valaki otthon tartózkodik.
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A biztonság megteremtése mellett 
lakókörnyezetünkre, szomszédainkra 

is ajánlatos figyelni.

Készült a „Pusztán hatan – hat megye rendőrségi összefogása 
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