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Amit a betörő gondol:

„Igen, megnézem, hogy vannak-e a kocsibejáródon újságok. Néha még egy pizzafutár 
szórólapját is odateszem, hogy lássam, mennyi idő alatt viszed el onnan.”

„A két dolog, amit a legjobban utálok: a hangos kutyák és a kíváncsiskodó szomszédok.”

„Egy hangos tévé vagy rádió jobban elriaszt, mint a legjobb riasztórendszerek. A csend 
és a sötét  jelzi, hogy nem vagy otthon.”

„Igazad van: nincs időm arra, hogy feltörjem a széfed, amelyben az értékeidet őrzöd. 
Viszont ha nincs lecsavarozva, elviszem magammal.”

„Szinte soha sem nézek be a gyerekszobába.”

„Tényleg azt gondolod, hogy nem nézek bele a zoknis fi ókodba? Szinte mindig belené-
zek, ahogy a többi ruhásszekrényedbe, az éjjeliszekrényedbe és a gyógyszeres fi ókodba 
is.”

„Először mindig kopogok. Ha ajtót nyitsz, útbaigazítást kérek, vagy felajánlom, hogy 
kitisztítom a csatornádat. Könnyű a bizalmadba férkőznöm.”

„Esik az eső, az esernyőddel szenvedsz, és elfelejted bezárni a bejárati ajtót – érthető. 
Én viszont nem veszek ki szabadnapot a rossz időjárás miatt.”

„A riasztó csak akkor akadály, ha használod. Ha anélkül hagyod el otthonod, hogy 
beüzemelnéd, biztosan bejutok a házadba.”

„Szeretek benézni az ablakodon. Keresem a jeleit annak, hogy otthon vagy, és meg-
nézem, van-e síkképernyős tévéd vagy játékkonzolod. Átvezetek vagy végigsétálok a 
szomszédságodon este, mielőtt még leengednéd a redőnyöket, hogy kiválasszam a cél-
pontjaimat.”

„Örülök, hogy megosztod a nyaralásod képeit a Facebookon. Így már tudom, hogy 
nem vagy otthon.”

„Úgy mentél el otthonról, hogy nyitva hagytad az ablakodat. Neked friss levegő, ne-
kem egy meghívás.”

„Télen az érintetlen hó a házad körül egyértelmű jel arra, hogy távol vagy. Örülök, 
hogy nem jutott eszedbe megkérni egy szomszédot, hogy csináljon autó- és lábnyomo-
kat a kocsibejáródra.”



TISZTELT LAKÁSTULAJDONOS!

Környezetében az elmúlt időszakban betörés történt

……………………………………………….…………………………
napon

……………………………………………….…………………………
utcában

Az Öntől kapott információ nagymértékben segítheti a munkánkat.

Amennyiben az elmúlt időszakban Ön hallott, vagy látott bármi szo-
katlant, illetve gyanúsat, vagy az esetről információval rendelkezik, 

tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 
06-80/555-111 „Telefontanú” zöld számán,  

a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, vagy keresse fel 
az ügyben intézkedő rendőrt. Hívását bizalmasan kezeljük!

Intézkedő rendőr neve:

……………………………………………….…………………………

Elérhetősége:
 
 Cím:  ……………………………….………………………… 
 
 Telefon: ……………………………….………………………… 
 
 E-mail: ……………………………….………………………… 



Az ingatlan 160 cm-nél magasabb kerítéssel van körbe kerítve  
A kaput mindig kulcsra zárja 
Otthona bejárati ajtaja nehezen megközelíthető
Az ingatlan rendelkezik kapucsengővel 
Az ingatlan körül 90 cm-nél alacsonyabb növényzet van
Van házőrző kutyája 
Az ingatlan jó minőségű és jó állapotú nyílászárókkal van ellátva
Minden külső ajtó 5 pontos zárszerkezettel van ellátva 
A bejárati ajtó rendelkezik

• biztonsági zárral 
• több zárral 
• nyitásjelzővel 
• biztonsági lánccal 
• kémlelővel 
• ráccsal 

Az ablakokon van
• zár 
• rács 
• nyitásjelző 

Amikor lefekszik aludni a nyílászárókat mindig kulcsra zárja
A kulcsokat soha nem hagyja a nyílászárók közelében 
Az ingatlan rendelkezik 

• riasztóval 
• időzítő kapcsolós lámpával  
• kültéri riasztó egységgel 
• kamerával 
• mozgásérzékelős világítással
• udvari világítással 

A biztonsági berendezéseket rendszeresen ellenőrzi, frissíti, karbantartja 
A biztonsági rendszer be van kötve biztonsági szolgálathoz 
A riasztó nehezen hozzáférhető helyen található 
A biztonsági berendezéseket akkor szokta aktiválni, amikor

• elmegy otthonról 
• lefekszik aludni 

Az ingatlan jól megvilágított helyen található 
Az ingatlan lakott területen belül található 
A melléképületek zárhatók és riasztóval rendelkeznek 
Minden nap kiürítik a postaládát 
Értékeit mindig elzárja

Kérjük, az alábbi teszt kitöltésével 
értékelje az otthona biztonságát:

IGEN NEM



Értékelés: minden „igen” válasz 1 pontot ér. Kérjük, adja össze pontszámait, majd 
az eredmény alapján olvassa el az értékelését!

36- 40 pont
Gratulálunk! Önnek valóban fontos, hogy otthona igazán biztonságos hely legyen. Nagy az 
esélye, hogy a betörők meg sem próbálnak betörni lakásába, hiszen egy külső szemlélő szá-
mára is egyértelmű: ha az Ön értékeire pályázik, akkor nem lesz könnyű dolga. Mindig for-
dítson gondot a jelen állapot fenntartására. Kérjük, buzdítsa ismerőseit arra, hogy Önhöz 
hasonlóan ők is tegyenek az otthonuk biztonságáért!

31 – 35 pont
Önnek fontos a biztonság, de tehetne ennél többet is otthona védelmének érdekében. Ellen-
őrizze, hogy van-e olyan gyenge pontja ingatlanának, amelyen javíthat. Ha már ennyi min-
dent megtett azért, hogy ne váljon betörés áldozatává, akkor ne hagyjon esélyt a betörőknek!

26 – 30 pont
Az Ön lakása nem elsődleges célpontja a betörőknek, de érdemes elgondolkodnia azon, 
hogy vajon eleget tett-e azért, hogy az otthona valóban biztonságos hely legyen. Önt fog-
lalkoztatja otthona védelme, de szükséges többet áldoznia azért, hogy ne váljon áldozattá! 

21 – 25 pont
Egy zárt ajtó, egy jó ablak önmagában nem nyújt védelmet a betörőkkel szemben. Önnek 
sok teendője van még, mivel az ingatlana egy képzett betörő számára nyílt terep. Szükséges 
javítani az otthona védelmén, különben nagy eséllyel válhat bűncselekmény áldozatává!

0 – 20 pont
Figyelem! Az Ön otthona betöréses lopással fokozottan veszélyeztetett, nyitott és vonzó hely 
a betörők számára. A teszt eredménye alapján az Ön vagyonvédelmi, biztonsági szintje elég-
telen. Ne halogassa tovább, tegyen biztonsága érdekében, különben könnyen bűncselek-
mény áldozatává válhat.

Figyelem! A teszt eredményei tájékoztató jellegűek. Még a legjobb eredmény sem 
biztosíték arra, hogy nem válik bűncselekmény áldozatává, de kisebb a veszély, ha 
minden Öntől telhetőt megtesz biztonsága érdekében. 

Gyakran találkozik rendőrökkel, polgárőrökkel a lakókörnyezetében 
Szomszédaival jó kapcsolatot ápol 
Amikor nincs otthon, valaki mindig odafigyel otthonára 
Amikor valami történik a környéken, hamar megtudja 

IGEN NEM



Vezessen listát, és készítsen fényképeket értékeiről! A kitöltött listát tartsa meg eset-
leges jövőbeli referenciának! A listát tárolja nehezen hozzáférhető helyen, soha ne 
mutassa meg másoknak!

Tárgy Sorozatszám Leírás (szín, méret, modell, stb.) Érték



Otthona biztonsága érdekében, 
kérjük fogadja meg tanácsainkat:

Az ingatlan körüli kerítést tartsa jó állapotban, a kaput mindig zárja kulcsra! 

Ne hagyja, hogy bárki észrevétlenül elbújhasson kertjében! Vágja vissza a sövényeket, 
bokrokat, fákat!

Az ingatlan nyílászárói legyenek jó állapotban! Az ajtót mindig zárja kulcsra! A kulcso-
kat tartsa távol az ajtótól, vagy az ablaktól!

Lássa el az ingatlant biztonsági berendezésekkel. Használjon riasztót, mozgásérzéke-
lőt, biztonsági kamerát, udvari világítást. Az ingatlan bejáratánál helyezzen el fi gyel-
meztető jelzést!

Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt! Értékeit tárolja biztonságos he-
lyen, lehetőleg rögzített széfben. Vezessen listát értékeiről, jelölje meg azokat egyedi 
jelöléssel!

Figyeljen környezetére! Ismerje szomszédjait, ápoljon velük jó viszonyt! Egymás ér-
tékeit tartsák szemmel! Gondoskodjon arról, hogy postaládája minden nap ki legyen 
ürítve! Tartson kapcsolatot a helyi körzeti megbízottal, vagy a polgárőrség önkéntesei-
vel. Ismerje meg lakóhelye történéseit!

Tájékozódjon rendszeresen a vagyonvédelem lehetőségeiről!

Ha gyanús személyeket lát, fi gyelje meg alkatukat, jellemző tulajdonságaikat, ruháza-
tukat. Írja fel a járművük rendszámát, típusát, színét. Ha bármi gyanúsat észlel, hívja 
a rendőrséget!

Ha betörnek az otthonába, azonnal tegyen bejelentést a rendőrségre, és a nyomok biz-
tosítása érdekében a lakáson kívül várja meg a rendőrök kiérkezését!

Ha baj van, segítünk!
Hívja a 112 -es segélyhívót!-es segélyhívót!



A kiadvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával készült

A biztonság
közös érték!
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!


