
Kulcs a biztonsághoz
__________________________________________________________

TUDATOSAN  VÉDEKEZIK- E
ÖN  A  BETÖRÉS  ELLEN?

Ön szerint elég biztonságos-e a lakása, gépjármûve?! Tegye
próbára magát tesztünk  segítségével,  és   ha úgy  érzi,
valami hiányzik a megnyugtató  védettségéhez, azt
lehetõleg pótolja! Ha megfogadja tanácsainkat nagyon sok
kellemetlenségtõl, anyagi veszteségtõl óvhatja meg magát és
környezetét. Minden kérdésre több válaszlehetõsége van.
Válassza ki az Önre legjobban illõ megállapítást, majd adja
össze pontjait és  azután  nézze meg az   értékelést.

AZ OTTHONA,  SZEMÉLYES  TÁRGYAI
ÉS  GÉPJÁRMÛVE:

1./ Lakásának bejárati ajtaján található ajtózár....
        a/ egy hagyományos ajtózár van rajta, mert ide úgyse   tör
            be senki.
        b/ a külsõ ajtókon van biztonsági zár.
        c/ a bejárati ajtón korszerû biztonsági zár van és mellette
            kiegészítõzár, illetve  hevederzárat szereltettem fel.
2./ Ha otthon tartózkodik ....
       a/ minden esetben használom a biztonsági láncot, vagy
           belülrõl is kulcsra zárom az ajtót, mert csak úgy
           biztonságos, ha legalább a biztonsági láncot
           beakasztottam.
       b/ nem mindig szoktam behúzni magam után az ajtót,
            különösen nyáron, nagy   melegben mert így jobban
            szellõzik a lakás.
       c/ csak becsapom magam mögött az ajtót, esetleg
           ráfordítom a kulcsot, de biztonsági lánc nincs
           felszerelve.
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3./ Ha elmegy otthonról.....
       a/ bezárom az ajtót, de az ablakot jó idõben nyitva
             hagyom.
         b/ ha  rövid idõre megyek el otthonról nem szoktam
             kulccsal zárni az ajtót, mivel kívülrõl nem kilincs,
             hanem gomb van, úgy idegen nem tud bejönni.
         c/ ha a lakásban nem marad senki minden esetben az
             összes zárral zárom a bejárati ajtót és az ablakot se
             hagyom nyitva.
4./ Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, vásárlást
ajánlanak, telefonálni   akarnak.....

a/ beengedem õket a lakásba, mert bízom az
                 emberekben, ebbõl baj még  úgysem történt velem.

b/ nem engedek be idegent a lakásba.
c/ csak akkor engedek be valakit, ha nem egyedül

                 vagyok a lakásban és kinézete alapján
                 megbízhatónak tûnik az illetõ.
5./ Ha nem biztos abban, hogy megfelelõ az otthonának
védelme, kérne-e tanácsot a rendõrségtõl, vagy más
szakembertõl.

a./ itt a környéken betörés még úgysem történt, miért
                  pont az én lakásom   lenne veszélyeztetve.

b./ majd ha egy két helyre betörnek a környéken,
                  akkor elgondolkodom, hogy kell-e a biztonságom
                  érdekében  valamit tennem.

c./ természetesen informálódnék, és megpróbálnék az
                 anyagi lehetõségeimhez  legoptimálisabb megoldást
                 keresni.
6./ Lakásának, garázsának kulcsait biztos helyen tartja ?

a./ igyekszem vigyázni rá, mindig magamnál tartom a
                  kabátom külsõ zsebében.

b./ olyan helyen tartom a kulcsokat, hogy a
                 levélbedobó nyíláson keresztül se tudják
                 kipiszkálni, a biztosnak hitt lábtörlõ alá se szoktam
                 elrejteni, és ha elhagyom a kulcsaimat minden
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                 esetben lecserélem a zárakat.
c./ természetesen vigyázok rá, mindig van tartalék

                  kulcsom, de rá is írom a kulcstartóra  a lakáscímet,
                  hogyha véletlenül elhagyom vissza tudják hozni.
7./ Alkalmazná-e azokat az egyszerû biztonsági eszközöket,
melyek nem kerülnek sokba és mégis fontos szerepük van a
védelem kialakításában ?(180 fokos kémlelõnyílás,
ajtókiemelés gátló, biztonsági lánc)

a./ persze, elfér az ajtón.
b./ ilyen dolgok nem kellenek, úgysem véd meg a

                   betörés ellen.
c./ felszereltetném õket, mert így ha kinézek látom,

                  hogy kik vannak az  ajtó elõtt, nem bújik-e el
                  valaki az ajtó mellett, és az ajtót se lehet leemelni a
                  zsanérokról. Ha kinyitom valakinek az ajtót a
                  láncot be tudom akasztani és még így sem lehet
                  egybõl a lakásba bejönni.
8./ Van-e kutyája a kertben, mely jelzi ha idegen közeledik,

illetve szereltetett- e fel a  lakásába  vagyonvédelmi
riasztó rendszert.

a/ kutya van a háznál, ezért más nem kell, mert úgyis
                 olyan hamis, hogy attól senki nem tud bejönni.

b/ kutyám nincs, és riasztórendszer sincs felszerelve,
                 mert ezekkel csak gond van, illetve drága.
   c/ van felszerelve vagyonvédelmi riasztórendszer,
                 mert egy esetleges betörés során jóval nagyobb
                veszteség érhet ( pótolhatatlan családi ékszerek,
                értékek stb.), mint amekkora beruházást jelent a
                védelmi rendszer kiépítése.
9./ Ha gépkocsijából kiszáll .............

a/ soha nem hagyok értékeket látható helyen, nehogy
                feltörjék a gépkocsit.

b/ amikor csak rövid idõre szállok ki az autóból benne
                 szoktam hagyni a táskámat, mert ilyen rövid idõ
                 alatt úgysem lopja el senki.
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c/ bekapcsolom a riasztót, ezért ha valami baj van
                 úgyis megszólal.
10./ Ha gyalogosan közlekedik pénztárcáját.........

a/ általában a farzsebemben, vagy a kabátom külsõ
                 zsebében tartom, hogyha fizetni kell könnyen elõ
                 tudjam venni.

b/ mindig figyelek arra, hogy pénzem lehetõleg
                 kabátom belsõ zsebében, zárt helyen, vagy
                 táskában szorosan a testhez szorítva legyen.

c/ nem szoktam különösebben figyelni az ilyen
                dolgokra, ezért már elõ is fordult velem, hogy
                ellopták a pénztárcámat.
11./ Ha hosszabb idõre elmegy otthonról........

a/ ugyanúgy bezárom az ajtót mint máskor.
b/ becsukom az ajtót, de szólok a szomszédoknak, és

                 megkérem õket, hogy figyeljenek a lakásra amíg
                 nem vagyok otthon.

c/ gondosan bezárom a lakást, a nyílászárókat
                 megkérem a szomszédot, vagy a barátomat, hogy
                 minden nap vegye ki a postámat , ne tûnjön fel
      senkinek, hogy üres a lakás. Idõkapcsolóval ellátott
                 lámpát használok, mely éjszaka világít.
12./ Gépkocsiját hogyan védi a tolvajoktól ?

a/ a kormányzárat mindig használom, de más
                 mechanikai, vagy elektronikai védelem nincs a
                  kocsiba építve.

b/ kormány vagy mechanikus sebváltózárat vettem,
                 amit mindig  használok .

c/ indításgátló ill. elektronikus riasztó van beépítve a
                kocsiba és mellette mechanikai eszközöket is
                alkalmazok.
13/ Milyen lakásriasztó rendszert tart a legbiztonságosabbnak,
      legalkalmasabbnak ?

a/ amelyiket a legtöbben használnak.
b/ mindig a legújabb típust.
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c/ a szabotázsvédett, rendõrség és MABISZ által
             minõsített riasztórendszert, mely betörés esetén
             közvetlenül a rendõrségi ügyeleten jelez.
14/ Ha ismeretlen lakónak vélt személyt lát  csomagokkal - TV,
      bútorok, képek -  közlekedni a lépcsõházban ...........

a/ biztos új lakó költözködik a házba, nem szoktam
                 megfigyelni ki, mit csinál.

b/ megjegyzem a személyleírásukat, felírom a szállító
                gépjármû rendszámát, és ha gyanúsan viselkednek
                azonnal értesítem a rendõrséget.
15./ Esetleges betörés esetén vagyontárgyairól, értékeirõl
       tudna- e részletes  felsorolást adni ?

a/ biztosan fel tudnám sorolni milyen értéktárgyak
                 tûntek el.

b/ az értékeimrõl házileltárt készítettem, a típus ill.
                 szériaszámok feltüntetésével, és a fontosabb
                 dolgokról fényképem is van.
Most adja össze pontjait !

1.
kérdés

2.
kérdés

3.
kérdés

4.
kérdés

5.
kérdés

6.
kérdés

7.
kérdés

a válasz 0 2 1 0 0 1 1
b válasz 1 0 0 2 1 2 0
c válasz 2 1 2 1 2 0 2

8.
kérdés

9.
kérdés

10.
kérdés

11.
kérdés

12.
kérdés

13.
kérdés

14.
kérdés

15.
kérdés

1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 2 1 1 1 2 2
2 2 0 2 2 2 - -

Összes pont:
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Értékelés:

0-12 pont:  Nagyon könnyû azt gondolni, hogy "ez velem nem
történhet meg" , de a lopások betörések statisztikai adatai
folyamatos emelkedést mutatnak, és ez valószínûleg továbbra
is így lesz, ha Ön nem tesz  megfelelõ lépéseket a megelõzés
érdekében. Azt tanácsoljuk, hogy kérjen tanácsot a
rendõrségtõl, vagy biztonsági szakemberektõl és alkalmazza
azokat a módszereket, lehetõségeket, melyeket a kiadványban
részletezve megtalál.

13-21 pont: Ön nyilvánvalóan gondolt már arra, hogy
biztonságosabb legyen otthona, gépjármûve, de van még hely
ahol fejleszteni lehet. Alkalmazza  gyakorlatban  a
Módszertani Füzetben leírt javaslatainkat akkor is, amikor
elhagyja otthonát, gépkocsiját, vagy idegeneknek válaszol  az
ajtónál.

22-30 pont:  Gratulálunk!  Ön a bûnözõk legnagyobb
ellensége. Nyilvánvalóan tudatosan figyelmet fordít arra, hogy
értékei biztonságba legyenek. A pontszáma azt jelzi, hogy
fizikai biztonsága, védelmi rendszere megüti a mércét, és
megtesz mindent, amit józan ésszel megtehet a
bûncselekmények megakadályozására. Legyen körültekintõ,
éber és ne váljon indokolatlanul derülátóvá.


