
 
           

    A betöréses lopások 

     megelőzése 
 

 

Az ilyen jellegű bűncselekmények egy részének elkövetését elsősorban az óvatosság hiánya, a 

lakókörnyezet közömbössége, valamint a szükséges vagyonvédelmi eszközök, és módszerek hiánya teszi 

lehetővé. 

 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át megy be, a 

különböző épületekbe, lakásokba, raktárakba, intézményekbe. Ezért a nyílászárók védelme a 

legfontosabb. Ez az épület minden helyiségének (pince, padlás, kamra, garázs, stb.) ajtóira, ablakaira 

egyaránt vonatkozik. A védelem kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz 

könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van. Másrészt feltartja a betörőt, esetenként olyan hosszú 

időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.  

 

Védelem  

 

A nyitott ajtók, garázskapuk, vagy udvari 

bejáratok, amelyek nincsenek bezárva, 

egyenesen meghívást jelentenek a bűnözők 

számára. Ezért az ajtót és a kaput akkor is 

zárjuk be, ha otthon vagyunk. A régóta jól 

bevált vagyonvédelmi eszközök, a jó állapotú 

kerítés és a nagytestű házőrző kutya visszatartó 

erőt jelent.  

Sok kerítésen, falon könnyű átmászni, ezért 

célszerű ezeket a felső szegélyükön mászás 

elleni védelemmel ellátni, természetesen 

beleértve az ajtókat, kapukat is. 

A külső világítás 

elijesztheti a betörőt. Az 

épületekre és a telken lévő 

sötét területekre a teljes 

külső világítást ajánljuk. 

Ezt úgy kell felszerelni, 

hogy az épületből lehessen 

be- és kikapcsolni, de 

kívülről csak bekapcsolni 

lehessen. 

Felszerelhetőek 

mozgásérzékelő lámpák is. 

A külső falakon az aljzatokat úgy kell szerelni, 

hogy azok belülről kikapcsolhatóak legyenek, 

mert a betörő a konnektorok segítségével 

működtetni tudja a vágó, feszítő szerszámait.  

A telefonvezetéket is úgy kell szerelni, hogy az 

kívülről hozzáférhetetlen legyen. Ellenkező 

esetben a vezeték elvágható, a telefonos 

kapcsolat megszüntethető. Csak a falba épített 

és a földalatti vezetékek a biztonságosak.  

Használják betörők a magasabban lévő ablakok 

eléréséhez a legtöbbször használják az udvaron 

talált létrákat, kerti bútorokat, kukákat stb. A 

villámhárítók, ereszcsatornák közelében lévő 

ablakok, erkélyajtók is könnyebben 

hozzáférhetőek, ezért ezeket is védeni kell.  

 

Mechanikus védelem: 

Mint már szó volt róla, a bűnelkövetők a 

leggyakrabban az ajtón és az ablakon át 

mennek be épületekbe, lakásokba. 

Milyen követelményeket 

támasztunk az ajtóval 

szemben? 

 A lakás bejárati ajtaja 

befelé nyíljon, 

 a tok oldalanként 4-4 

falazó körömmel 

legyen rögzítve a 

falba,  

 az ajtólap minimálisan 

40 mm vastag keményfából vagy fémből 

készüljön,  

 csak optikai kitekintő legyen rajta,  

 az ajtólap és a tok záráspontossága ne 

haladja meg a 2 mm-t, 

 a vasalatokat, sarokvasakat úgy kell 

kialakítani, hogy azok maximálisan 

védjenek a betörés ellen, 



 
 az ajtólap zárását minimum 2 db, 

különböző 

rendszerű 

biztonsági zár 

biztosítsa (még 

hatékonyabbak 

a több ponton 

záródó 

ajtózárak). A 

szakszerűen felszerelt hevederzár két 

oldalon megfelelő zárást biztosít, amellett, 

hogy az ajtó alsó és felső harmadában 

merevíti is az ajtólapot. 

 Az ajtót kiemelés és 

feszítés ellen 

biztosítani kell,  

 a cilinderbetéteket, 

mágnes betéteket 

védőpajzzsal kell 

ellátni, így 

megakadályozhatjuk 

azok felfeszítését, 

törését. 

Az ajtóra felszerelt másodzárak növelik a 

biztonságot, de ezeknek is fúrásvédettnek és 

letörés ellen védettnek kell lenniük.  

A legtöbb ajtó az ajtókeretnél, a zárnál könnyen 

feltörhető, ezt megnehezíti a masszív és erősen 

rögzített zárólemez.  

A biztonsági lánc a betörések ellen nem nyújt 

védelmet, de nehezítheti a hívatlan látogató 

dolgát.  

Az ablaküveg nem csak a fényt engedi be a 

lakásba. Ha nincs megfelelően levédve, akkor a 

betörőnek egyszerű bejutási lehetőséget 

biztosít. 

 
Az ablakot, kirakatot 
ráccsal kell ellátni. A 
rácsszerkezet 
helyettesíthető minősített, a 
rács kiváltására 
alkalmasnak elismert más 
szerkezettel is (pl.: 
áttörésbiztos üveg, 
biztonsági fólia). A 
bűnözők előszeretettel 
mennek be a pinceablakokon, vagy a 

mellékhelyiségek ablakain is, ezért ezeket is 
védeni kell. 
 

Elektronikus riasztás: 
Az elektronikus riasztás a mechanikai védelem 

fontos kiegészítője. A mechanikai védelmi 

berendezésekkel ellentétben az elektronikai 

megoldások nem nehezítik meg a betörést, 

hanem csak jelzik azt. Míg a hívatlan látogató 

szorgosan keresi záraink nyitját, fontos, hogy a 

külvilág tudomására hozzuk: valaki be akar 

menni az épületbe. Felszerelhet helyi 

riasztású készülékeket is, amelyek hanggal és 

fénnyel hívják fel a szomszédok figyelmét. A 

másik megoldás az úgynevezett távriasztás. 

Ennek lényege, hogy ha a betörő dolgozni kezd, 

akkor az épülettől távolabb, egy erre szakosodott 

központban észlelik a riasztást és munkatársaikat 

a helyszínre küldik. 

 

Mi a teendő baj esetén? 
 

Ha betörés nyomait észleli, semmi esetre se 

menjen be az épületbe!  

A betörő még mindig bent lehet és nem kizárt, 

hogy menekülés közben bántalmazni fogja Önt. 

Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő 

által hátrahagyott nyomokat nem változtatja 

meg, így megkönnyíti a rendőrség 

szakemberének munkáját. 

A legrövidebb úton értesítse a rendőrséget, és 

ha mód van rá, tartsa szemmel az épületet, 

hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörő ne 

tudjon észrevétlenül távozni. Ha a rendőrség 

kiérkezése előtt a bűncselekmény elkövetője 

mégis megpróbálna elmenekülni, feltétlenül 

jegyezzék meg, hogy nézett ki, milyen ruhába, 

milyen autóval volt. ha lehet, írják fel a 

rendszámot és figyeljék meg, merre ment. Ezek 

az információk segítik az elkövető elfogását, az 

ellopott dolgok megtalálását. 

 

A rendőrség értesítése: 
Bűncselekmény észlelése, vagy bűncselekmény 

gyanúja esetén értesítse a rendőrséget, a lehető 

legrövidebb időn belül tegyen bejelentést 112-

es segélyhívó telefonszámon!

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket! 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fogadja meg a rendőrség tanácsait: 
 

 Ha autóval megy a strandhoz, az utastérben ne hagyjon értéket, 

még üres táskát sem! A csomagtartó sem nyújt 100% 

biztonságot. 

 Ellenőrizze, hogy lezárta-e a gépkocsit! 

 Még rövid időre se hagyjon gyermeket vagy háziállatot a parkoló 

járműben, mert rövid idő alatt hőgutát kaphatnak! 

 Ha pedig kerékpárral megy, lehetőség szerint a strand területén 

zárja le a biciklit! 

 A parton vagy a medence szélén törölköző alá rejtett pénz, 

telefon, slusszkulcs nincs biztonságban. Ez az első hely, amit a 

tolvaj megnéz. 

 Vegye igénybe a strand értékmegőrzőjét! 

 Ha gyanúsan viselkedő embert lát, jelezze a strand 

személyzetének vagy a rendőrségnek! Sokszor utólag derül ki, 

hogy volt, aki látta a tolvajt, mégsem tett semmit. 

  

Még a vagyonbiztonságnál is fontosabb: 

 

 Csak kijelölt helyen fürdőzzön! A nem kijelölt szabadvizek még 

jó úszók számára is veszélyesek. 

 Kisgyermeket egy pillanatra se hagyjon felügyelet nélkül a 

vízparton! 
 
 

 

 

 

 
 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Biztonságos 

strandolás! 



 

 

Bűnmegelőzési Hírlevél 
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Júliusi hírlevelünkben a BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT lehetőségeiről és az 

internet veszélyeiről osztunk meg hasznos információkat! 

NYOLC LÉPÉS AZ ONLINE TÁMADÁSOK ELLEN 

Nincsen százszázalékos biztonság a kibertérben, de ha bizonyos lépéseket betartanak a 

felhasználók, akkor van esélyük elkerülni a támadásokat és az online kártevőket. 

 

1. Mindenhová más-más jelszó!  
Ne használják több szolgáltatáshoz ugyanazt a jelszót! Minden egyes 

weboldalhoz egyéni kódot adjanak meg – használhatnak 

jelszógenerátort is a feladatra. A kódok legyenek hosszabbak, 

bonyolultak, tartalmazzanak kis- és nagybetűt, számot is. Jelszavaikat 

ne írják le papírra, ne mentsék le telefonjaikra! Használjanak inkább 

jelszómenedzselő programot, amely biztonságban őrzi a kódokat.  

 

2. Frissítsenek!  
Ne halogassák a frissítések telepítését! A legtöbb közülük olyan 

biztonsági lyukakat foltoz be, amelyekről a hekkerek már tudhatnak. 

Gyakran, időben frissítsenek! Frissítsék a szoftvereiket, de a 

hardverek – például a router – vezérlőprogramjáról (firmware) se 

feledkezzenek meg.  

 

3. Készítsenek adatmentést!  
A felhasználók fájljait titkosító zsarolóvírusokra egy egész 

iparág épül. A leghatásosabb védekezés, ha rendszeresen 

készítenek biztonsági mentést adataikról. Ezt a mentést ne a 

hálózatba kötött adattárolóra bízzák, hiszen a zsarolóvírusok 

gyakran a külső lemezek adatait is titkosítják. 

 

4. Vigyázzanak az e-mailben küldött linkkel!  
Mindig gyanakvással éljenek, ha egy ismeretlen feladótól érkező e-

mailben kell egy linkre kattintaniuk. Az adathalász támadások egy 

közismert szolgáltatót másoló, hamis oldalra visznek, ahol 

bűnözőknek adhatják meg önkéntelenül is az adataikat. Helyette 

gépeljék be a böngészőbe az ismert webáruházak és az 

internetbankjuk címét!  

 

 

 



 

 

Bűnmegelőzési Hírlevél 
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5. Keressék a lakat jelet online vásárláskor!  
A legtöbb weboldal titkosított, biztonságos kapcsolaton keresztül 

kommunikál a felhasználókkal, adataikat titkosítva továbbítja. Az 

adott weboldal akkor védett, ha a webböngésző címsora elején egy 

kis lakat ikonja jelenik meg, amelyet a „https” rövidítés követ. 

Amikor fizetnek, személyes adatokat adnak meg, ezért mindenképp 

győződjenek meg arról, hogy biztonságos a kapcsolat!  

 

6. Ne küldjenek bankkártya adatokat!  
Bármilyen hivatalosnak tűnő felszólítást is kapnak e-mailben vagy 

szöveges üzenetben, senkinek se küldjék el bankkártyájuk adatait! A 

bankok ilyen úton soha nem kérik az ügyfelek adatait, nem kérnek 

adategyeztetést, frissítést. E-mailben, chaten vagy sms-ben ne küldjenek 

bizalmas banki adatokat, amivel később visszaélhetne egy hekker vagy 

egy adathalász!  

 

7. Változtassák meg a gyári jelszavakat!  
A vásárolt, az ajándékba kapott okos készülékekhez sok esetben a 

gyártó már előre megadott egy felhasználónevet, egy jelszót. Mielőtt a 

készülékre bíznák személyes és banki adataikat, házuk védelmét, 

mindenképp változtassák meg a gyári kódokat! 

 

8. Átgondoltan a közösségi megosztás előtt!  
Ne osszanak meg mindent a közösségi oldalakon! Előbb 

gondolják át és utána posztoljanak. Egy poszt örökre 

megmarad!  

 

ONLINE MEGFÉLEMLÍTÉS 

Az online megfélemlítéskor (online bullying) bárki az interneten keresztül a sorozatos és a 

hosszabb ideig tartó zaklatás áldozata lehet. A megfélemlítésnek célja lehet a fenyegetés, a 

kiközösítés, a lejáratás és a negatív színben feltüntetés.  

 

Jellemző előfordulási formák:  

• Sértő üzenetek küldése közösségi oldalak nyilvános vagy személyes üzenő falára.  

• A zaklató megszerzi az áldozat e-mail vagy közösségi profil jelszavát vagy egy „álprofilt” hoz 

létre róla és az ő a nevében ír vagy oszt meg képet, videót, álhírt, rosszindulatú pletykát. 

 

 



 

 

Bűnmegelőzési Hírlevél 
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A szülőknek az alábbi jelek utalhatnak arra, hogy gyermekét online zaklatják:  
• az internethasználati szokásaiban változást vesznek észre (internetezéskor bezárkózik, sokkal 

kevesebbszer internetezik);  

• rosszkedvű, ideges, ingerült lesz, miután internetezett vagy belépett az egyik közösségi-fiókjába;  

• társas kapcsolatai elszegényesednek, visszahúzódó lesz, nem barátkozik szívesen;  

• csökken az önértékelése, negatív gondolatai vannak saját magáról;  

• szabadidős tevékenységeit, hobbijait elhanyagolja;  

• az iskolai teljesítménye romlik, dekoncentrált, figyelmetlen lesz;  

• magába zárkózik, nem közlékeny, nem osztja meg, mire gondol, mi történt vele;  

• törli a közösségi oldalakon a profilját. 

 
 

A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI  
Tanítsa meg gyermekének az alábbi szabályokat:  

• Minél kevesebb információ érhetnek el róla az 

interneten, annál kevesebbet lehet felhasználni 

zaklatásra.  

• Csak olyan képet, videót készítsen, amit 

megmutatna szüleinek, barátainak, tanárainak. 

Soha nem lehet biztos abban, hogy ők nem látják 

majd!  

• Gyermeke csak azokat jelölje vissza ismerősnek, 

akiket tényleg ismer!  

• Korlátozza, hogy ki léphet vele kapcsolatba, ki 

láthatja a közzétett bejegyzéseit!  

• Beszélgessen rendszeresen gyermekével, hogy 

idejében kiderüljön, ha zaklatják őt!  

 

 

MIT TEGYEN ZAKLATÁS ESETÉN?  
• Hallgassa meg gyermekét türelmesen és 

figyelmesen!  

• Készítsenek képernyőmentéseket a zaklatás 

bizonyítására (üzenetekről, chat 

beszélgetésekről, stb.)!  

• Szakítsanak meg minden kommunikációt az 

elkövetővel!  

• Ha az elkövető osztály- vagy iskolatárs, 

forduljanak az osztályfőnökhöz vagy az 

intézmény vezetőjéhez!  

ONLINE GROOMING 

A grooming angol kifejezés, arra a jelenségre használják, amikor egy felnőtt az interneten 

keresztül alakít ki kapcsolatot egy gyermekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra 

vegye rá és szexuálisan kihasználja. Az elkövetők legtöbbször úgy cserkészik be a 

gyerekeket, hogy barátságot vagy szerelmet színlelnek azért, hogy a fiatal érzelmileg 

elkezdjen kötődni hozzájuk. 

 

Az elkövető általában egy olyan felnőtt, aki nála jóval fiatalabbakkal szeretne szexuális 

kapcsolatot létesíteni. 

• Célja, hogy rábírja a neten megismert gyerekeket arra, hogy személyesen is találkozzanak, 

és akkor – akár – erőszakkal is szexuális kapcsolatot létesítsen. 

• További cél lehet, hogy pornográf tartalmú képeket vagy felvételt akar készíteni vagy kérni 

a gyermektől saját célra, illetve azért, hogy másokkal megossza. 

• Az is gyakori, hogy az elkövető a szexuális vágyait a gyerekekkel történő szexuális tartalmú 

beszélgetésekben, fantáziálásokban éli ki, ezért tart kapcsolatot fiatalokkal. 



 

 

Bűnmegelőzési Hírlevél 
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• Az elkövető a kapott képekkel vagy a beszélgetési előzményekkel zsarolhatja is az áldozatát, 

hogy az újabb képet, videót küldjön magáról, vagy egyezzen bele a személyes találkozóba és 

a szexuális kapcsolatba. 

• Előfordulhat az is, hogy külföldi munka ígéretével utaztatja áldozatait külföldre, ahol 

prostitúcióra kényszerítheti a gyermeket. 

 

A megelőzés lehetőségei: 

• Legyen nyitott a gyermeke irányába! 

• Tudatosítsa benne, hogy megbízhat Önben és számíthat a segítségére! 

• Beszélgessen vele az online tér veszélyeiről és a biztonságos internetezésről! 

• Hívja fel rá a figyelmét, hogy az interneten nem mindenki az, akinek mondja magát. 

• Figyelmeztesse gyermekét, hogy akit személyesen nem ismer az idegen, még ha az 

interneten rendszeresen beszélget is vele. 

• Tanítsa meg gyermekének, hogy ne tegyen közzé kihívó képet vagy videót, idegennel pedig 

ne osszon meg semmilyen személyes információt. 

• Ha találkozni akar valakivel, akit online ismert meg, mindig szóljon előtte Önnek, és csak az 

Ön engedélyével és lehetőleg az Ön jelenlétében találkozzanak! 

 

 

 

 
  

 

 

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdésével fordulj hozzánk bizalommal az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Igazgatóság 

Bűnmegelőzési Osztály 
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