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Beköszöntött az igazi forróság és ezzel együtt a nyaralások szezonja. A mindennapi teendők 

szorításából kikerülve kicsit elengedjük magunkat, azonban jó, ha a felszabadultság nem jár együtt 

óvatlansággal, figyelmetlenséggel. Ne feledjük, a „bűnözők” a nagy melegben sem pihennek. 
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 VAGYONVÉDELMI TANÁCSOK (NEM CSAK) 

A NYÁRI SZABADSÁGOK IDEJÉRE 

 

 HATÁRVADÁSZ TOBORZÁS 

 

 JÓL JÖN A SEGÍTSÉG  

Amikor hosszabb időre maradunk távol 

otthonunktól, egyeztessünk megbízható 

szomszédainkkal, hogy ürítsék a postaládát, 

illetve hosszabb távollét esetén időnként 

kapcsolják fel a villanyt, törjék meg a lakás 

csendjét. Adjuk meg a telefonszámunkat is a 

szomszédnak, hogy baj esetén jelezni 

tudjon, illetve rendelkezzen pótkulccsal is. 

A pótkulcsot ne a lábtörlő alatt, a villanyóra-

szekrényben, vagy egy virágcserépben 

őrizgessük – hacsak ezzel nem az a célunk, 

hogy a bűnözők rongálás nélkül jussanak be 

a lakásunkba. Ha otthonába hazatérve mégis 

betörés nyomait észleli, azonnal értesítse a 

rendőrséget a 112-es hívószámon, valamint 

áldozatvédelmi tájékoztatást és segítséget 

kérhet a területileg illetékes Áldozatsegítő 

Központtól. 
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OTTHONUNK BIZTONSÁGA 
Vagyonvédelmi tanácsok (nem csak) a nyári szabadság idejére  

Társasházakban, lakótelepeken fontos, hogy a lakók bízzanak egymásban, idegen személyt ne 

engedjenek a lépcsőházba. Szereljenek fel kamerával rendelkező kaputelefont, mozgásérzékelő lámpát, 

a szórólapok elhelyezésére a lépcsőházon kívül szereljenek fel egy levélszekrényt. 

A kódos ajtózárak és a liftelőtér előtti üvegajtó biztosítja a lakótértől az illetéktelenek távoltartását, a 

postaládák megközelítését. Kamera a lépcsőházon belül is telepíthetők (ne a lépcsőház, hanem a lift 

előterét figyelje), a felvételt a lakóközösség megbízott (jegyző által nyilvántartott) tagja kezelje. A 

bejárati kapun a kamerára vonatkozó figyelmeztetést kell elhelyezni. 

Utcafrontról valamint tetőről könnyen megközelíthető földszinti lakásokban az erkélyen, 

konyhaablakokon érdemes mechanikai védelmet felszerelni (rács, vasalat, biztonsági üveg).  

 

 

CSALÁDI HÁZAK 

Vagyonvédelmi szempontból fontos, hogy az utcafront felől a telek jól áttekinthető legyen. A 

nyílászárókat takaró növényzetet, a kilátást és betekintést akadályozó természetes akadályokat,  például 

magas bokrokat, tereptárgyakat távolítsuk el. Fontos, hogy a lakás sebezhető pontjai a szomszédok által 

(utcáról és szomszédos telkekről is) jól láthatóak legyenek. Egy falnak támasztott és ottfelejtett létra 

megkönnyíthető az elkövető(k) dolgát. Egy otthon hagyott, a házat őrző kutya viszont eltántoríthatja 

az illetéktelen behatolót. A megfelelő megvilágítás, a mozgásra felkapcsolódó lámpák természetes 

módon keltik fel a szomszédok figyelmét. A lámpák lehetőség szerint a garázsbejárót, a lépcsőket, a 

bejárati ajtókat világítsák meg. Érdemes a kert több pontján alkonykapcsolóval felszerelt világítást 

telepíteni, amely biztosítja a szomszédos ingatlanból is a kerti mozgás érzékelését. Mozgásérzékelő 

lámpák a lakásajtókon is elhelyezhetők. A mozgásérzékelő lámpa, vagy egy kamera, álkamera, 

közlekedés esetén kellő zajt biztosító murvás talajjal borított udvar is távol tarthatja a vagyonunkra 

pályázó embereket. A kamerák az udvart és a bejárati kaput figyeljék, a felvételre vonatkozó 

figyelmeztetést a kapun kell elhelyezni.  

Családi házakban az udvaron ne hagyjunk értéktárgyakat. A gépjárművek és a kerékpárok legyenek a 

zárt garázsban, illetve egyéb, az utcafrontról nem látható tárolási helyeken, mert az elhagyatott ingatlan 

udvarán jól látható értékek felkelthetik a lehetséges elkövetők figyelmét. Az utcafrontról látható 

ablakokon, egyéb nyílászárokon a redőnyt ne engedjük le, függönyt ne húzzuk el, viszont a ház be nem 

látható pontjain a sötétítők mesterséges akadályt képezhetnek az elkövetők előtt.  
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INTERNET 

A nyaralás időpontját, időtartamát és helyét ne posztoljuk ki a közösségi oldal üzenőfalán – 

hazaérkezésünk után kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Mindig figyeljünk a házról/ lakásról/ 

berendezésről készített fotók internetes posztolgatására, hiszen könnyen felhívhatjuk anyagi 

helyzetünkre az elkövetők figyelmét. Ne feledjük, egyes levelezőprogramok is folyamatosan jelzik 

tartózkodási helyünket, nem beszélve a közösségi oldalakról, amelyek csodálatos információs bázist 

biztosítanak a lehetséges elkövető(k) számára. 

Készítsünk naprakész házi leltárt a lakásban lévő elektronikai berendezésekről, hogyha mégis 

megtörténik a baj, ezzel is megkönnyíthetjük a bejelentést mind a rendőrség, mind a biztosító felé. 

Ügyeljünk rá, hogy a lakás biztosítása be legyen fizetve. 

 

OKOS ESZKÖZÖK 

Érdemes tájékozódni a telefonos applikációval is rendelkező okos eszközök (pl. zárak, kapcsolók) 

piacán. Az okoszárak biometrikus azonosítással is rendelkeznek, előre programozott telefonon 

keresztül értesítést küldenek, a kamerák képet rögzítenek, mozgás esetén a tulajdonos 

telefonkészülékére jelzést és felvételt továbbítanak (élő bejelentkezés útján). Az automata 

(programozható) villanykapcsolók is alapvető védelmet jelentenek, hiszen az időzített világítás 

mozgás illúzióját keltik.  

Kiszálló egységekkel is rendelkező vagyonvédelmi cégekhez bekötött és telepített távriasztók is 

jelentős védelmet képezhetnek. A biztonságtechnikai eszközök, nyílászárók, ajtózárak esetén 

MABISZ minősítéssel rendelkező eszközöket keressünk. Ügyeljünk az ablakok és ajtók mechanikai 

védelmére: betörésbiztos vasalat, üvegezés, felfeszítés, savazás elleni védelemmel bíró 

zárszerkezetek, több ponton záródó biztonsági (acélszerkezettel rendelkező) ajtók kaphatóak, azonban 

ez esetben is gondoljon arra, hogy egy plusz kiegészítő zár felszerelése még nagyobb biztonságot 

adhat.  

Reméljük, hogy vagyonvédelmi tanácsainkat megfogadva a nyaralás végén valamennyi 

olvasónk boldogan térhet haza a BIZTONSÁGOS otthonába! 
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