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TANÁCSOK A LAKÁSBETÖRÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 

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

fokozhatjuk elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel is. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betörések többségét a nyílászárók - a bejárati ajtó, de 

leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók – felfeszítésével követik el.  

 

Külső védelem 

A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengőt, így látja is, ki csenget! A kapu, a bejárati 

ajtó, garázsajtó akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik. Társasházaknál fontos, hogy a 

lépcsőház ajtaja mindig zárva legyen, és a lakók ne engedjenek be idegent. 

Mozgásérzékelő lámpával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el biztonsági kamerát! 

Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetőséget ad elbújni az elkövetőnek. Ne legyen 

szem előtt létra és egyéb olyan tárgy, melynek segítségével a felső szinten levő erkélyekhez, 

ablakokhoz fel lehet mászni.  

A bejárati ajtó erős (fém vagy keményfa) anyagból készüljön, 

több ponton záródjon, vagy több zárral. A zsanérok erősek 

legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem és a megfelelő zár 

is elengedhetetlen. Ma már korszerű, fúrásálló, saválló, 

zártörés ellen védett zárak kaphatóak.  

A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is 

szilárd anyagból, megfelelő zárral kell készülnie.  

 
Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek 

kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését 

megelőzhetjük biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk 

otthonról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a betörők így 

könnyűszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal 

érdemes védeni.  



 

A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek 

egészen egyszerű, elemmel működő nyitásérzékelők ajtókhoz és 

ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony az elektronikus 

ajtóék, mely nyitásra éles hanggal jelez.  

 

 

Belső védelem 

A korszerű mechanikus védelmet kiegészíti az elektronikus védelem. A 

riasztó rendszerek választéka hatalmas, a házilag is szerelhető olcsó 

rendszerektől kezdve a profi rendszerekig bármi kapható, az árak is 

széles skálán mozognak. A legegyszerűbb védelem is jól jöhet, ha a 

betörőt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi hanghatással működőek, 

és /vagy jelezhetnek a mobiltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek 

riasztó és vonuló szolgálatához lehetnek bekötve.   

A riasztórendszerek mozgásérzékelővel, nyitásérzékelőkkel, tűz és –füstérzékelőkkel 

rendelkezhetnek, attól függően, milyen szintű védelmet szeretne a lakástulajdonos. 

 

 

Ha készpénzt, ékszert egyéb értéket tart otthon, érdemes a falhoz vagy 

nehéz bútorhoz rögzített széfbe tenni azokat. A betörők leginkább a 

készpénzt és az ékszereket viszik el, érdemes tehát ezeket jól elzárni. 

 

A lakóközösség összefogása 

 

 

 

 

Ha a lakók összefognak, segítik egymást, figyelik, ha idegen jár a környéken, sokat tehetnek a 

bűnmegelőzésért. A betörő leginkább a figyelő szomszédtól tart, azokat a helyeket, ahol ez 

működik, a betörők nagy ívben elkerülik. 

 

 

 

 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, értesítse a 

rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 


