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1. Lakásbetörések, hétvégi ház betörések 
 

 

Magyarországon 2001-ben átlagosan 20 percenként feltörtek 

egy lakást. A betöréses lopások felét városokban követik el.  A 

behatolók leggyakrabban a bejárati ajtókon, ablakokon vagy 

teraszajtókon keresztül jutnak be a helységekbe.  A 

lakásbetöréssel okozott kár átlagosan több százezer Ft, a tavalyi 

évben előfordult olyan eset is a Veszprémi Rendőrkapitányság 

területén, ahol a lakásbetöréssel okozott kár meghaladta a 3,5 

millió forintot.   

 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2010. évben 264 betöréses lopás 

vált ismertté, melyből 36 volt lakásbetörés. A lakásbetöréseken felül elkövetett 234 

betöréses lopást üzletek, boltok, hétvégi házak, garázsok, valamint tárolók 

tulajdonosainak sérelmére követték el.  

 

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a nagyobb értékű lopásokat többnyire 

szervezetten működő bűnőzök hajtják végre, akik kimondottan lakásbetörésre 

specializálódtak. Leggyakoribb módszer még mindig a hengerzár-törés, illetve az ajtó és 

ablakbefeszítés, de gyakran választanak a bűnözők kifinomultabb módszert (zárfésűt). 

Az eltulajdonított értékek döntően továbbra is készpénz, ékszerek, valamint műszaki 

cikkek. 

 

 

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
  

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE   
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Védekezési lehetőségek 

 
 

Ne hagyja, hogy ez Önnel is megtörténhessen! 

Tegyen lépéseket a saját biztonsága érdekében! 

 

 

Elsődlegesen a mechanikai védelem ajánlott az illetéktelen behatolók ellen. A 

tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a betörések több mint fele a megfelelően kiválasztott 

és felszerelt mechanikai biztonságtechnikai eszközök miatt hiúsul meg.  A leggyakoribb 

lakásbetörési hely a bejárati ajtó. A lakótelepi tömblakásoknál a földszinti lakások 

kivételével ez az egyetlen behatolási hely, de családi házaknál is az ajtó befeszítése a 

legelterjedtebb módszer. Nincs az a biztonságos törhetetlen zár, amely önmagában 

megakadályozná a betörést.   

A bejárati ajtó biztonságosabbá tétele összetett kérdés. Mindenekelőtt az ajtó típusát 

kell figyelembe venni. Mindegyik típus más-más védelmi taktika kialakítását indokolja. 

A régi lakótelepi bejárati ajtók könnyűszerkezetesek, melyek betörés elleni biztonsága 

teljes mértékben elégtelen. A legmodernebb biztonsági hengerzárbetét felszerelése is 

minimális védelmet nyújt, mivel az ajtó egyetlen erős mozdulattal, rúgással 

beszakítható, befeszíthető. 

Ilyen bejárati ajtó esetében alapvető követelmény a több pontos védelem. Ennek egyik 

eleme a jó minőségű, megfelelő szilárdságú saválló, fúrás biztos, kemény acélpajzzsal 

védett hengerzár felszerelése olyan módon, hogy a csavarok belülről legyenek elhelyezve, 

megakadályozva ezzel a zár kívülről történő leszerelését. 

A zár fölé szereljünk fel jó minőségű kiegészítő zárat. Az ajtót feszítés ellen leginkább 

védő hevederzárral is szereljük fel. Ennek szakszerű felszerelése révén 

megakadályozható az ajtó kiemelése és kifeszítése.        

 

A zárbetétet pajzzsal kell védenünk, hogy ne 

emelkedjen ki a zár síkjából, mert akkor fogóval 

könnyen letörhető. Három zár alkalmazása esetén a 

behatoláshoz szükséges idő meghosszabbodik, ami 

növeli a lebukás veszélyét. A betörők először a 

könnyebb zsákmányt veszik célba. 
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Elektronikai védelem 

 
A mechanikai védelmen kívül egyre szélesebb 

körben alkalmazzák az elektronikai védelmi 

rendszereket. Míg korábban főként a 

pénzintézetek, közintézmények, és kereskedelmi 

egységek éltek az elektronikai védelmi rendszerek 

alkalmazásával, újabban a magánszemélyek által 

is kedveltek lakásaik, nyaralóik és egyéb 

objektumaik védelmére. 

Az elektronikai védelmi rendszerek alapvető 

feladata - a mechanikai védelemmel ellentétben – 

nem a betörések tényleges, fizikai 

megakadályozása, hanem azok észlelése, jelzése.  

 

 

A lakásba, hétvégi házba felszerelt riasztórendszer érzékeli az ablakok betörését, ajtók 

felfeszítését és nyitását, falbontást, a lakásban történő mozgást. 

 

A riasztás módja szerint lehet helyben riasztás, és lehet távriasztás, vagy néma riasztás, 

amikor a riasztó nem helyben jelez, hanem általában vagyonvédelmi cég központjában, 

ahonnan járőrt küldenek a helyszínre. Létezik már a kettőnek a kombinációja is. 

 

Az elektronikus védelmi rendszer kiépítését bízzuk megfelelő referenciával rendelkező 

biztonságtechnikai cégre. Óvakodjon a lakásoknál házaló, olcsó riasztók felszerelésére 

ajánlkozó ügynökök megbízásától.   

 

Az elektronikai védelmi rendszer felszerelése különösen nagy értékek biztosítása, 

egyedülálló, vagy hosszú ideig üresen álló objektumok (nyaralók, hétvégi házak, pincék)  

esetén kiemelten ajánlott.   

 

Nyaralók, hétvégi házak pincék védelme 
 

 
 

A nyaralók, hétvégi házak a nyár elmúltával lakatlanná, őrizetlenné válnak. Többnyire 

csak tavasszal keresi fel a tulajdonos, és akkor észleli, hogy az ingatlanba betörtek, 

kiürítették.  
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A hétvégi ház feltörésének megelőzésére néhány jótanács: 

 
Ahogy a lakásoknál itt is először a bejutást kell megakadályozni, az ajtókat, ablakokat 

célszerű biztonsági ráccsal ellátni. Nem tanácsos az udvaron létrát elől hagyni, illetve 

bármilyen szerszámot vagy eszközt, melyet a betöréshez fel tudnak használni az 

elkövetők. Amennyiben hosszabb ideig nem tartózkodnak a nyaralóban, vigyék haza 

vagyontárgyaikat!  Amelyek mégis az ingatlanban maradnak arról, készítsenek letárt 

típusmegjelöléssel, gyári számmal esetleg fényképpel, de ezt a leltárt semmiképp sem a 

nyaralóban tárolja!  

Amennyiben működik polgárőrség a területen célszerű velük felvenni a kapcsolatot, 

tevékenységük során jó eredményeket értek el különösen az üdülőövezetek 

vagyonbiztonságának fokozásában. 

 

 

 

3. Az ittas járművezetés veszélyei 
 

 

Közelednek a Húsvéti ünnepek és a hosszú 

hétvége az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt rejt 

a közlekedők részére. Ezekben a napokban a 

közúti forgalom sűrűsége a többszörösére nő, s a 

veszély még tovább fokozódik, amennyiben a 

megszokottnál lassúbb haladást lehetővé tévő 

zsúfolt utakon egyes járművezetők elveszítik 

türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen 

kockázatvállalás sajnos gyakran vezet 

közlekedési balesethez, amelynek a kimenetele 

előre soha nem jósolható meg.  

A húsvéti közlekedésnek ugyanakkor van egy másik, „speciális” veszélyforrása, az ittas 

járművezetések magas száma. A tradicionális locsolkodási események mellett a rokoni és 

baráti találkozók gyakran járnak együtt szeszesital fogyasztással. Ennek hatása sajnos a 

közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a 

gépjárművezetőknek a száma, akik felelőtlenségből, vagy tévhitből szeszesital 

fogyasztást követően járművet vezetnek. 

Az ittas járművezetők kiszűrése egyike a prioritást élvező 

közlekedésbiztonsági feladatoknak. Az elmúlt években a közlekedők 

már megszokhatták, hogy Húsvét idején a közutak mentén több 

rendőrt lehet látni, mely az idei évben is így lesz. Az ittas 

járművezetők kiszűrésére a rendőrség elsősorban a rendszeresített 

légalkohol mérő eszközöket alkalmazza Az ellenőrzések a kétkerekű 

járművek vezetőit (hajtóit) is érintik, hiszen a kerékpárosok és 

segédmotor kerékpárosok körében az ittas vezetők aránya különösen 

magas. 
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Baleset-megelőzési tanácsok 

Kérjük a járművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során tanúsítsanak önmérsékletet, s 

szeszesital fogyasztását követően soha ne vegyenek részt a közúti forgalomban. A 

csoportok részére megoldásként ajánljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül egy olyan 

járművezetőt, aki nem fogyaszt alkoholt, s épségben szállítja az adott helyszínekre, majd 

azt követően haza a társaság tagjait. Aki nem kerülheti el a szeszesital fogyasztást, az 

szerezzen be légalkoholmérő készüléket, már 5000 forinttól kaphatók elektronikai 

áruházakban, és csak akkor induljanak el, ha az alkohol hatása a készülék szerint is 

elmúlt. A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torlódások esetén 

pedig legyenek türelmesek, s már előre számítsanak hosszabb utazási időre. 

Végezetül egy jó tanács! A kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital 

fogyasztás is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált 

ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), 

melyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.  

 

Minden olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 

 

 

 

 

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal: 
 

Veszprémi Rendőrkapitányság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel:06-88/428-022 

e-mail: veszpremrk@veszprem.police.hu 
 

 

A kiadásért felel: Dr. Zombor-Marx Helga r. alezredes hivatalvezető 


