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A lakásbetörések jellemzői - a megelőzés módjai
Előfordult bűnesetek:
Az első történet károsultja középkorú férfi, akinek múlt év nyarán napközben a Sajóhídvég
községben található családi háza bejárati ajtaját befeszítették. A betörők gazdag zsákmánnyal
távoztak, 7 millió forint értékű arany ékszerrel és 40 millió forint készpénzzel.
A másik eset ez év elején történt, amikor egy fiatal hölgy tulajdonában álló lakásába törtek be a
tolvajok, oly módon, hogy befeszítették miskolci főutcában lévő lakása ajtaját, és elvittek 11 millió
forint készpénzt.
Mindkét esetben az elkövetők- a sikeres nyomozás eredménye folytán- rendőrkézre kerültek, a
nyomozás során kiderült, hogy „tuti címre” mentek, mivel ismerték a sértettek átlagon felüli
vagyoni helyzetét. A közös tanulsága az eseteknek, hogy a károsultak egyike sem fordított kellő
figyelmet a korszerű vagyonvédelmi eszköz alkalmazására, mivel lakásuk ajtaját egy hagyományos
ajtó és zárszerkezet védte, mely nem jelenthetett akadályt a behatolók előtt. Jelentős értéket tartottak
otthonukban, melynek meglett a negatív következménye, valószínűleg a jövőben másképp
gondolkodnak.
A betörések jellemzői:
Magyarországon évente mintegy húszezer lakást, lakóházat törnek fel. (kb. 20 percenként történik
betöréses lopás) Az okozott kár átlagban 250 ezer forintot tesz ki, mely több mind egy havi
átlagfizetés.
A jogsértéseket döntően a délelőtti időpontban hajtják végre, amikor a család tagjai távol vannak. A
leggyakrabban elvitt tárgyak: készpénz, ékszer, műszaki cikk, műtárgy, bankkártya, más háztartási
cikk. Ezen bűncselekmény-kategóriában elmondható, hogy a sértett jelentős mértékben -gyakran
hanyagsága folytán– hozzájárul a cselekmény megvalósulásához. Szerepet játszik a közöny, az
összefogás hiánya, a tájékozatlanság is. Sokszor nem a szükséges és a korszerű vagyonvédelmi
eszközt alkalmazzák, vagy ezen elemek nem azonos szintűek. Miután bekövetkezik a kár, utólag
értékelve, minden korábbi megoldás olcsóbb lett volna.
A behatolás iránya elsősorban a bejárati ajtó, és az ablak -ezek erőszakos roncsolása útján- ritkábban a
tetőbontás, falbontás is előfordul.

A nyitási módszerek:
Ajtóbefeszítés, henger zártörés, zárfúrás, zárhúzás,
álkulcsos nyitás, valamint a roncsolás mentes
változatok a zárfésűs, illetve az ütögetős módszer
fordul elő. Ablakbetörés, rácsfeszítés és még lehetne
sorolni. A dörzsöltebb zsivány felméri, a leggyengébb
pontot és ott támad, ahol gyorsan és kis erőfeszítéssel
lehetőleg csendben bejuthat.

Hogyan védhetjük meg otthonunkat a „hívatlan látogató” elől?
A védelem elemei:
Elsősorban szükséges egy helyesen kiépített teljes körű mechanikai védelem megléte, melyet érdemes
kiegészíteni egy korszerű elektronikus behatolást jelző riasztórendszerrel, mely mögött legyen reagáló
egység. A hatékony mechanikai védelem alkalmas lehet arra, hogy elriassza a betörőt, illetőleg
késleltesse „munkájában”. Az elektromos jelzőrendszer pedig ez alatt jelet küld a távfelügyeleti
központba, ahonnan megindul az emberi beavatkozás. A harmadik kört alkotja az emberi
magatartásmód, mely bűnmegelőzési szempontú, valamint a bekövetkezett negatív eseményre
tudatosan reagál. Végül említést érdemel az érték és kockázat arányos lakásbiztosítás megléte.
Nyílászárók:
Gyenge pontjai az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet, melyek ha gyenge anyagból készültek nem
tudnak ellenállni, feszítésnek, berúgásnak, kiemelésnek.
Megoldások ajtó lap esetén: acéllemezzel, vasalattal történő megerősítés burkolás, vagy belül 6-8 mm
vastag fémrács szerkezet kialakítás.
Ajtó pánt esetén: kiemelést gátló pánt alkalmazása, vagy megerősíteni a meglévő pántot, átmenő
kapupánt csavarral.
Ajtótok esetén: szükséges merevvé, kellő szilárdságúvá kialakítani, körbefutó borítással, oly módon,
hogy a falazattal egybefoglaljuk.
Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton stabilan záródjon. Az ablakok tekintetében elmondható,
hogy a földszinti ablakon legyen lehetőleg falba rögzített fémrács, esetleg üvegfelületen törésvédelmi
fólia. Az ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a hevederzár, amennyiben az megfelelően van kialakítva,
lehetőleg falba záródik, és a jó minőségű a zárszerkezete.
A következő havi hírlevelünkben folytatjuk a témát, melyben szót ejtünk a különfél zárnyitási
módszerekről, az ellenük történő védekezés módjairól és az elektronikus jelző-riasztók
szerepéről, és azokról az emberi magatartás módokról, melyek a megelőzést szolgálhatják.
Ismerje meg tanácsainkat, legyen körültekintő, adjon esélyt önmagának!
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