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A HÉTVÉGI HÁZAK BIZTONSÁGÁÉRT 

 

Különösen fontos, hogy azoknak az ingatlanoknak a vagyonvédelmével is foglalkozzunk, 

amelyeket csak időszakosan használunk. A hétvégi házak, nyaralók területén szezonálisan 

tartózkodunk, ezért ennek megfelelően kell megtervezni, megszervezni azok védelmét, illetve 

kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonbiztonságra.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hétvégi házak esetében a betörések többségét a 

nyílászárók - a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók – 

felfeszítésével követik el. Ezekben az esetekben a védekezésre biztonságos megoldása például 

a hevederzár használata. 

Javasoljuk, hogy a nyaralók valamennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot, mert a 

tapasztalatok szerint, ez megakadályozza, hogy az épületbe illetéktelen személyek bejussanak, 

illetve az által, hogy a rács megnehezíti a betörők dolgát, növekszik a tettenérés és lebukás 

esélye. 

A betörés ellen védekezhetünk, egyrészt mechanikai eszközökkel, másrészt a biztonságot 

fokozhatjuk elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel is. 

A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, ezért a hengerzár törés ellen 

ajánlott zárvédő pajzsok, megerősített veretek alkalmazása, amelyek megvédik a zártestet 

attól, hogy azt megrongálhassák. 

MIT TEHET ÖN, HOGY NE VÁLJON BETÖRÉS ÁLDOZATÁVÁ? 

 A hosszabb időre felügyelet nélkül maradó hétvégi házakban lehetőleg ne tároljon 

a szükségesnél nagyobb értékeket! Amennyiben mégis így tesz, gondoskodjon 

védelmükről. 

 A nyaraló bejárati ajtajára is érdemes korszerű zárat felszereltetni. Az ajtó anyaga 

legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellően 

biztonságosak legyenek. 

 Az ablakokat is lássuk el megfelelő védelmi eszközökkel! Ne feledje, a szúnyogháló 

nem véd a behatolás ellen!   

 Anyagi lehetőségeihez és értékeihez mérten alkalmazzon elektronikai védelmi 

rendszert!  

 Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassanak el a hétvégi házukhoz, vagy ha 

hosszabb ideig nem keresik fel kérjék meg a szomszédokat, hogy az Ön birtokára is 

figyeljenek.  

 Amennyiben gyanús személyek, vagy idegen gépkocsik mozgását észlelik, 

haladéktalanul jelezzék a rendőrségre! Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet 

lakókörnyezetükre, és a szomszédok biztonságára, értékeinek védelmére! 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy 

az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon! 


