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Zseblopások megelőzése  

A zsebtolvajok zsúfolt bevá-
sárlóközpontokban, tömeg-
közlekedési eszközökön, a 
figyelmet tülekedéssel elte-
relve próbálják elemelni a 
pénztárcákat és egyéb értéke-
ket. 

 

 Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas 
helyen tartózkodik, utazik.  

 Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani.  

 Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy 
táskája külső zsebeiben!  

 Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkár-
tyáját, okmányait, mobiltelefonját. 

 Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelé-
ben.  

 Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagy-
ja táskáját a bevásárlókocsiban, azt minden eset-
ben tartsa magánál! 

 ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon 
el nagyon körültekintően. Lehetőség szerint vá-
lasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban 
az esetben üsse be, ha nem áll Ön mögött senki. 
Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a 
táskájába! 

TANÁCSAINK IDŐSEKNEK 

   a trükkös lopások megelőzéséhez  

 

 A lakást, kaput akkor is tartsa zárva, ami-

kor otthon tartózkodik. 

 A kulcsot csak megbízható ismerősnek, 

szomszédnak adja át. 

 A lakás bejárati ajtaját saját maga és érté-

kei védelme érdekében belülről lánccal 

szereltesse fel. 

 Idegent soha ne engedjen be a lakásba, ha 

egyedül tartózkodik otthon, anélkül, hogy 

jövetele céljáról, személyazonossága va-

lódiságáról ne győződne meg. Hivatalos 

szervek – Vöröskereszt, Polgármesteri 

Hivatal – munkatársai az Ön felkérése 

nélkül soha nem keresik fel. A közüze-

mek  – pl. a vízművek, áramszolgáltató – 

alkalmazottaik  érkezése   előtt értesítik a 

fogyasztókat, FÉNYKÉPES IGAZOL-

VÁNNYAL, EGYENRUHÁVAL REN-

DELKEZNEK.  

Vigyázat, házalók, ál-adománygyűjtők! 

 

Karácsony előtt gyakrabban bukkannak fel háza-

lók és olyan emberek, akik állításuk szerint pénzt 

gyűjtenek szegény, beteg gyerekeknek. Ezeket az 

embereket sem szabad beengedni a lakásba, házba. 

A házalók rossz minőségű termékeket akarnak 

eladni aranyáron, és ha bejutnak a lakásba, házba, 

könnyen lehet, hogy a figyelmünket elterelve a 

pénzt is elviszik. A valódi segélyszervezetek nem 

gyűjtenek készpénzt házról házra járva: nekik 

bankszámlára utalással vagy csekken történő befi-

zetéssel lehet pénzt adni.  
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Külső védelem  

A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengőt, így látja 

is, ki csenget! A kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó akkor is le-

gyen zárva, ha otthon tartózkodik. Társas-házaknál fontos, 

hogy a lépcsőház ajtaja mindig zárva legyen, és a lakók ne 

engedjenek be idegent.  

Mozgásérzékelő lámpával világítsa meg a bejáratokat, és he-

lyezzen el biztonsági kamerát!  

Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetőséget ad elbúj-

ni az elkövetőnek. Ne legyen szem előtt létra és egyéb olyan 

tárgy, amely segítségével a felső szin-ten levő erkélyekhez, 

ablakokhoz fel lehet mászni.  

2. A nyílászárók  

A családi házak esetében legve-szélyeztetettebb helyek a nyí-

lászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az abla-

kok, az erkélyajtók. Fontos, hogy mindegyik védett legyen. A 

társasházakban általában a bejárati ajtó a betörők célpont-ja.  

A bejárati ajtó erős (fém vagy kemény 

fa) anyagból készüljön, több ponton 

záródjon, vagy több zárral. A zsanérok 

erősek legyenek, fontos a kiemelés elleni 

védelem és a megfelelő zár is elengedhe-

tetlen. Ma már korszerű, fúrásálló, savál-

ló, zártörés ellen védett zárak kaphatóak.  

A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szi-

lárd anyagból, megfelelő zárral kell készülnie.  

 

 

LAKÁSBETÖRÉS 
MEGELŐZÉSE 

Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal 

is zárható ablakzárak. Az üveg betörését megelőzhetjük biz-

tonsági 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: lé-

teznek egészen egyszerű, elemmel működő nyitásérzékelők 

ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony 

az elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles hanggal jelez.  

Érdemes szakemberhez fordulni, aki segít a biztonsá-gos nyí-

lászárók kiválasztásában.  

3. Belső védelem  

A korszerű mechanikus védelmet 

kiegészíti az elektronikus védelem. A 

riasztó rendszerek választéka hatal-

mas, a házilag is szerelhető olcsó 

rendszerektől kezdve a profi rendsze-

rekig bármi kapható, az árak is széles 

skálán mozognak. A legegyszerűbb 

védelem is jól jöhet, ha a betörőt megzavarja. A riasztók lehet-

nek helyi hanghatással működőek, és /vagy jelezhetnek a mo-

biltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek riasztó és vonuló 

szolgálatához lehetnek bekötve.  

A riasztórendszerek mozgás-érzékelővel, nyitásérzékelők-kel, 

tűz és –füstérzékelőkkel rendelkezhetnek, attól függő-en, mi-

lyen szintű védelmet szeretne a lakástulajdonos.  

4. Jó szomszédság 

Sokat számít, ha a szomszédokkal segítjük egymást: ha távol 

vagyunk, kérjük meg őket, figyeljenek az házra, lakásra, ürít-

sék ki a postaládát.  

 

GÉPJÁRMŰ FELTÖRÉSEK  

MEGELŐZÉSE 

 

 

Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parko-
lóban őrizetlenül hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik 
a járművet, megszerezve értékeinket és jelentős kárt téve az 
autónkban. 

 

 Ne hagyjon értéktárgyakat az autójában! 

 Lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja az autó-
ját, amíg vásárol. 

 Minden esetben zárja be az ajtókat, húzza fel az 
ablakokat, ha elhagyja a gépjárművet. 

 Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt, élelmi-
szert se hagyjon! 

 

Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett a temetők 
közelében is megnő a forgalom, ezzel a gépjármű feltöré-
sek száma is. A temetőbe való látogatáskor is ügyeljen arra, 
hogy autója minden esetben zárva legyen, és semmilyen 
értéket ne hagyjon benne! 
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