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“ Az óvatosság még ha túlzott volna is, mindig figyelmet 

érdemel, mert a túlzott merészség több kárt okozhat, mint a 

túlzott óvatosság” 

/ Deák Ferenc/ 

 
 
 
Ezt a kiadványt azoknak ajánljuk, akik szeretnének 
megismerkedni az olyan lehetőségekkel, módszerekkel 
melyek alkalmazásával  vagyonbiztonságuk növelhető és a 
figyelemfelkeltésen túl részletesebb tájékoztatást szeretnének 
kapni a megelőző vagyonvédelem fontosságáról. 

 
 

Bevezető 
 
Azt  talán nem kell bizonygatni, hogy személyünket és 
értékeinket ma kevésbé érezzük biztonságban, mint néhány 
éve, ezért egyre nagyobb  figyelemmel fordulunk az 
önvédelem eszköztára felé. Az egyik legfontosabb kérdés 
vagyontárgyaink megfelelő védelme lett. 
 
Mára talán  mindenki számára  világossá vált, hogy a korábban   
általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek 
némiképp elavultak. Szerepüket korántsem tudják betölteni a 
mai kihívásokkal - behatolásokkal - szemben. 
 
Ezért szinte természetesen vetődik fel a kérdés, különösen ott, 
ahol már történt "esemény" ismerős körben, hogy mit kell 
tennem annak érdekében, hogy nagyobb legyen a 
biztonságom, de mindenekelőtt a biztonságérzetem. 
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Különös jelentőségű ez a kérdés ma, amikor nem egyszerűen a 
bűnözés terjedéséről, a "vagyon" megszerzéséről van szó, 
hanem a tulajdonnak nevezhető bármely kis érték 
megvédéséről is gondoskodni kell. 
 
Talán kijelenthető, hogy elmúlt az úri betörők, az álkulccsal 
próbálkozó, maguk után lehetőleg nyomot nem hagyó 
behatolók korszaka.  A ma bűnözésére jellemző, a vandál, 
erőszakos,  romboló betörés, amelyben ha értéket nem is 
tulajdonítanak el, de tönkretehetik egy egész élet munkáját, 
amely akár az újrakezdésig visszavetheti életünket.  
 
Manapság egyre többet hallunk a vagyon elleni bűnözés 
növekedéséről, a nap mint nap szaporodó betörésekről és 
egyre többször vetődik fel a kérdés :  
 
Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb 
biztonságba tudjuk? 
 
A hozzáértő szakemberek tanácsainak megszívlelésével, máris 
sokat tett biztonságáért és ez egy forintjába sem kerül. 
Amennyiben magasabb fokú védelmet igényel, akkor az 
anyagi helyzetéhez és veszélyeztetettségi fokához mért 
megoldást e könyv alapján megtalálhatja.  
 
A kiadványban szereplő javaslatainkkal is szeretnénk - a 
Rendőrség részéről - a megelőző vagyonvédelem  szolgáltató 
jellegét erősíteni, és bízunk abban, hogy a Módszertani 
Füzetben foglaltak megismerésével, saját tapasztalataik 
hasznosításával sikerül megelőzni a vagyon elleni 
támadásokat, elkerülni a sértetté válást. 
 

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság  
Bűnmegelőzési Szolgálata 
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“ Elkerült bajokból tevődik össze a boldogság” 

    / Benjamin Disraeli/ 

 
I. 

Lakásbiztonság  
 
A védelem három fő iránya ismeretes, egyik a mechanikai, 
másik az elektronikai eszközök alkalmazása, valamint a 
személyvédelem. 
        

Mechanikai védelem 
 
A mechanikai vagyonvédelem rendszere minden bejutási 
lehetőségre kiterjed (az építménybe, lakásba) és csak olyan 
erős, mint az általa alkotott lánc leggyengébb szeme. 
 
Milyen a lakásunk mechanikai szilárdsága? 
Amikor vizsgáljuk a lakás különböző be- és kijárati pontjait 
azt kell értékelnünk, hogy mi, mint tulajdonosok, milyen 
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nehézségek árán tudnánk oda bemenni olyan esetben, 
amikor beletörött a zárba a kulcs, vagy ehhez hasonló eset 
történt. Ha mi könnyen behatolunk a lakásba, azt egy idegen is 
megteheti. 
  Ezért elsősorban a bejárati ajtót vizsgáljuk, mennyire áll ellen 
az esetleges támadásnak. Milyen az ajtószárny, az ajtótok és 
a fal kapcsolata. 
  Különösen fontos ezt megtenni a házgyári lakások bejárati 
szerkezeteinél, amelyek sajnos a rossz technológiai kiképzés 
miatt nem megfelelőek. Az ajtótok az ajtószárnnyal együtt 
néha beesik egy erősebb lökés következtében. Az ajtózárnak 
nemcsak nehezen nyithatónak, kulcsmásolás ellen védettnek, 
hanem kellően masszívnak is kell lennie. Hiába viszont a 
cselnek és erőnek egyaránt ellenálló zár, ha a zárnyelv egy 
gyenge ajtótokba süllyed, vagy maga az ajtólap túl puha.  
  Amennyiben mindez rendben van, az ajtó pontos 
záródására összpontosíthatjuk figyelmünket, mert a hivatlan 
látogató megfelelő helyre illesztett pajszerrel a puszta kéz 
erejének sokszorosával kifeszítheti nyílászárónkat. ( Kb. fél 
centiméter hézag már fogásra alkalmas lehet.) 
  Ami az ablakokat illeti, itt sajnos csak a szépség rovására 
lehetünk óvatosak, hacsak nem tudjuk megfizetni a drága 
biztonsági üvegeket. 
A leggyengébb láncszemet keresve  az sem mindegy, 
mennyire sűrűn beépített területen fekszik a lakás. Egy ritkán 
beépített,  kevéssé forgalmas helyen  a falbontás is kézenfekvő 
módszer lehet, nem is beszélve a födém áttörésével történő 
behatolás lehetőségéről. 
  Vizsgáljuk meg részletesen, mit is tehetünk lakásunk 

védelmének fokozása érdekében. 

BEJÁRATI AJTÓK 
 
Természetesen tudjuk, hogy biztonságunkért áldoznunk kell, 
de hogy mi és mennyi a legcélszerűbb, a legoptimálisabb, 
hogy meddig éri meg a ráfordítás, milyen eszközöket kíván és 
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tud erre a célra szánni azt mindenkinek magának kell 
eldöntenie. 
Tartsuk azonban szem előtt:  
Utólag esetleg minden korábbi megoldás olcsóbb lett volna! 

 
A bejárati ajtóknak számtalan támadási pontja van. 
Biztonságukkal összefüggésben a következő négy elemet kell 
megvizsgálni: 
 
  - ajtólap 

  - pánt 

  - ajtótok 

  - zárszerkezet 

 

Ajtólap megerősítése 
Kritikus pontja a nyílászáróknak az ajtólap. Elterjedtek a 
kétszárnyas és az úgynevezett 
üreges ajtók, amelyek kétoldalt 
kívül és belül furnérlemezzel 
vannak borítva. A két lap között 
lévő hullámlemeznek vagy 
salakgyapotnak mechanikai 
értéke nincs. A gyenge 
szilárdságú ajtók  - mint azt a 
lakásbetörések számos esete 
mutatja - erősebb nyomással 
beszakíthatók, berúghatók, vagy 
percek alatt átvághatók. Az 
ajtólapot helyénvaló ezért tömör 
anyagból készíttetni, avagy 
belsejét  6-8 mm vastag 
betonvasszálakból kialakított 
rácsszerkezettel ellátni. Jó 
megoldás, ha az ajtólap belső 
oldalára acéllemezt rögzítenek. 
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          Gyenge mechanikai szilárdságú ajtó 

 

Ajtópánt megerősítése 
 
Fontos szempont a tok és az 
ajtószárny közötti kapcsolat, 
a pántok milyensége. 
Régebben a bejárati ajtólap, 
valamint a tok erős 
diópántokkal kapcsolódott 
egymáshoz. Ezt az utóbbi 
időben esztétikai okokra, 
beállítási nehézségekre való 
hivatkozással 
megszüntették, azóta befúrós 
pántokat alkalmaznak.  
 
    Korszerű ajtópánt, diópántok 
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Az így felszerelt ajtók 
ellenállása gyenge, 
gyakorlatilag könnyen 
kifeszíthetők. A 
pántokat jelentős 
nyomaték terheli, ezért 
a tokszerkezetben és az 
ajtólapon célszerű 
ezeket megerősíteni. 
(pl:hegesztéssel,átmenő 
kapupánt-csavarral). 

 
Javasolt ezenkívül a pántoldali rész 
ellenállóságának emelésére külön 
kiemelést gátló csapok felszerelése. Ez 
a kiemelésgátló úgy működik, hogy az 
ajtólap élére szerelt csap nyitáskor 
elhagyja a tokra szerelt zárólemezt, 
csukáskor pedig visszanyomul a 
fészekbe. Mindez merevíti az ajtó dió-, 
ill. forgópánt felöli oldalát, és 
megakadályozza az ajtólap függőleges 
elmozdulását, kiemelését. 
 
 

Ajtótok megerősítése 
 
   (Lemezborítással megerősített ajtótok) 

Az ajtólap  erősebbé tételével  még korántsem teremtettük meg 
a bejárati ajtónk teljes biztonságát.    
Az ajtólap és a falszerkezet közötti kapocs, az ajtókeret 
védelme éppen ezért lehet a legnehezebben megoldható és a 
legigényesebb feladat. Sorba véve a teendőket először 
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önmagát a keretszerkezetet kell merevvé, szilárdabbá 
alakítanunk. Ezt elérhetjük egy teljes körbefogó borítással 
vagy úgy, hogy a keretelemeket  is összetartva egybefogjuk a 
falazattal. Lényeges, hogy a szerelő kötőelemek megfelelő 
szilárdsággal bírjanak, lehetőleg külső oldalról rejtettek, 
láthatatlanok legyenek. 
 
Ha ezt nem tudjuk szerkezeti kialakítás miatt megoldani, akkor 
is célszerű, hogy kívülről kiszerelhetetlen kapupánt csavarokat 
alkalmazzunk. Fontos a szerelés befejezése után egy fedő-
takaró réteget képezni a szerelvények eltakarása érdekében. 
 
 

Zárszerkezetek 
 

Attól függően, hogy az ajtólapba 
süllyesztett, vagy annak belső 
felületére szerelt zárrendszerről 
van szó, megkülönböztethetünk 
bevéshető és rászegezős zárakat, 
de ezeket fő és kiegészítő zárként 
is említhetjük. 
A betörési kísérleteknek igazán 
jól ellenálló bejárat bevéső 
zárakkal csak akkor alakítható ki, 
ha  vastag, tömör fából készült, 
vagy acélerősítésű biztonsági 
ajtót vásárolunk. Igaz, hogy ez az 
átlagosnál többe kerül, de a 
biztonságunk érdekében megéri. 
Más esetekben ki kell békülnünk 
a vasrudazat látványával, vagy a 
pénztárcánkat megint csak 
erősen  megterhelő védőburkolat 
készíttetésével. 
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Nagyon fontos kérdés továbbá, 
hogy  hány pontos a 
zárszerkezetünk. Ez vásárláskor 
elkerülhetetlen fogalom, ami azt 
jelenti, hogy bezárás után 
mennyi zárási ponton 
reteszelődik az ajtónk legalább 
18 mm mélységben.  
A zárási irányok száma viszont 
ennél szigorúbb követelményt 
elégít ki. A négy irányba záródó 
szerkezetnek kétoldalt, lent és 
fönt is kell rögzítenie, de 
négypontosról beszélhetünk 
akkor is, ha egy irányba mozog, 
mind a négy retesz. Ekkor 
azonban lényeges a zsanér oldali 
védelemről is külön 
gondoskodni. 
Mérvadó ebből a szempontból a 
biztosítók álláspontja. Egyéb 
feltételek mellett - akkor 
beszélnek teljes körű mechanikai 
védelemről, ha legalább 
kétirányú, négypontos zárásról 
van szó, és a pontok között 
legalább 30 cm a távolság. 
Ezeket a főzárakat általában az 
ajtóval együtt kapjuk  vagy 
vásároljuk. Az ajtóba beszerelik, 

de ha nem kialakítják a férőhelyet. Természetesen nem 
elhanyagolható, hogy a zárszerkezet mennyire biztonságos, de 
a lehetőségek ezen a téren az ajtóval együtt adottak.  
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Ma már természetes, hogy a főzár működtetését általában 
valamilyen hengerzárbetéttel oldják meg és célszerű olyan 
minőségűre cserélni, ami biztonsági elvárásainknak jobban 
megfelel. 
További biztonságnövelés érdekében szükséges megtennünk, 
hogy főzár védelmét szolgáló biztonsági zárpajzsot szerelünk 
fel  az ajtóra. 
 
Az ajtónk főzárja mellé mindenképpen szükséges  legalább 
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egy kiegészítő zárat is felszerelni, már csak a biztosító  
elvárásai érdekében is. 
  Különösen terjedőben vannak az úgynevezett többponton 
záródó heveder, vagy pántzárak. Ezeknek az eszközöknek 
abban van a jelentőségük, hogy az ajtólapot vízszintes irányba  
is megtámasztják. Ezek a zárak képesek megnövelni az ajtó 
zárási biztonságát, de csak akkor, ha az ajtót a falazathoz vagy 
a falazathoz szilárdan szerelt zárólemezhez tudják rögzíteni. 
Az ajtólap szerkezeti kivitelének is kellő szilárdságúnak kell 
lenni ahhoz, hogy ne lehessen se a pánt alatt, se felette áttörni. 
Lakótelepi lakások esetében a hevederzár alkalmazása a 
legolcsóbb és az egyik legjobb megoldás, amit a biztonság 
növelése érdekében megtehetünk.  
  Új zár vásárlása előtt gondoljuk át, hogy milyen az ajtónk, mi 
magunk, vagy szerelővel akarjuk-e felszereltetni. Ezek 
meghatározhatják azokat a szempontokat, amelyek alapján 
kiválasztjuk a zárat. 
  Ha úgy döntünk, hogy saját magunk vágunk bele a 
szerelésbe, minden esetben célszerű és szükséges a szerelési 
útmutatót, esetleg szerelő sablon segédletet beszerezni, vagy 
azt a vásárlás helyszínén átnézni. A legtöbb, korszerűen 
kiszerelt zárhoz ma már ilyen utasításokat, felszerelési 
sablonokat mellékelnek.  
  Ezzel elkerülhetjük, hogy a későbbiek során akár hibás 
felszerelésből, akár helytelen beállítás miatt bármilyen 
problémánk, esetleg vitánk keletkezzen. Szerelés előtt 
gondoskodjunk megfelelő szerszámokról, hogy a munkánkat 
ne kelljen félbehagyni, és nyitott ajtóval újabb lehetőséget adni 
az idegeneknek, magunknak pedig további gondokat okozni. 
  Érdemes azonban arra is figyelni, hogy milyen az a zárbetét, 
amit a zárhoz mellékelnek.  
 
ZÁRBETÉT TÍPUSOK  
A leginkább használatos zárbetét típusok közül, talán a 
legismertebb a lamellás és a csapos zárbetét, valamint a hazai 
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gyártmányú mágneses zárlatú cilinder. A lamellás zárbetétek 
mint az áruk is mutatja, a cilinderesekkel ellentétben a 
legolcsóbbak, és egyben talán csak a legszerényebb biztonsági 
követelményeket elégítik ki. Ezek igen egyszerű eszközökkel 
és gyorsan felnyithatók, így nem jelentenek komoly akadályt 
egyetlen behatolni szándékozó előtt sem. A nyitás 
leggyakoribb eszköze az ún. álkulcs, mivel a kulcsvariációk 
száma alacsony. 

 
Általánosan ismert  az úgynevezett csapos zárbetét, amely a 
különböző méretű zárócsapokkal, ellencsapokkal és az azokat 
tartó rugósorral biztosítja, hogy csak a hozzá illő kulccsal 
történő működtetés. Az utóbbi idők  fejlesztései során 
növekedett a lehetséges változatok száma. Jelenleg már egy 
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cilinderen belül akár három csapsorral rendelkező betéteket is 
forgalmaznak. Ezeket az ún. zárfésűvel vagy pixellel nem 
lehet nyitni. Természetes, hogy minél régebben ismert egy 
biztonságtechnikai szerkezet, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy esetleges gyengeségei is ismertté vállnak, ill. a 
felnyitását szolgáló eszközök is rendre finomodnak, 
üzembiztosabbak lesznek. 
 
Álkulccsal történő illetéktelen behatolásnak igen jól ellenálló, 
a hazai gyártású 
mágneses zárbetét, 
mely kulcsának  
másolása  szinte 
lehetetlen, de 
legalábbis  sok 
ráfordítást igényel.   
  Bár  említettük már, 
hogy  a betörések 
túlnyomó százaléka, 
vandál, erőszakos eszközökkel, módszerekkel, a nyílászárók 
megbontásával történik, mégis kitérnénk néhány fontos  
kritériumra, amely a cilinderbetétek meghatározó jellemzője 
lehet: 
 
TÖRÉSELLENÁLLÁS 
 
A drasztikus zárfeltörés igen elterjedt, immáron csaknem 
klasszikusnak nevezhető. Lényege, hogy kialakításuk gyenge 
pontját ismerve (a ház felfogó keresztmetszetének 
elvékonyítása), ha hozzáférhető a zárbetét, erősebb fogóval 
vagy egyszerűen egy erőteljes kalapácsütéssel a kiálló fele 
letörhető. A megmaradó belső félzárbetét az ajtó belseje felé 
belökhető, és a nyitva maradt zárnyíláson keresztül az ajtó 
kinyitható. Ez a nyitási módszer az ún. hengerzártörés és kb. 
30 másodperc alatt az elkövető lakásunkba juthat. Ez a nyitási 



Kulcs a biztonsághoz 
_____________________________________________________________ 

 16 

lehetőség a kialakítás sajátosságából és a helytelen szerelésből 
is adódhat. 
A módszer alkalmazását a külső oldalról is lecsavarozható 
egyszerű zárpajzsok, vagy leszerelés nélkül a túlságosan 
hosszú kilógó zárbetétek elősegíthetik. Ehhez már 4 mm 
túlnyúlás is elegendő.  
 
Alkalmazzunk inkább olyan biztonsági, belső oldalról 
szerelhető zárpajzsokat, amelyeknek a vastagsági méretük 
teljesen takarja a zárbetétet.  
 
ZÁRFÚRÁS ELLENI VÉDELEM 
 
A zárbetétek illetéktelen (különféle eszközök használatával 
történő) felnyitásának egyik lehetséges módja, hogy a zárást 
biztosító csapsorokat, vagy a csapokat tartó rugósorokat a 
zárbetét homlok oldala felől megfúrják.  
 
Ezáltal megszűnik a zárt állapot és akár a megmaradt vagy az 
eltávolított elforgó hengerelemmel, ill.  idegen szerszámmal a 
zár nyithatóvá válik. 
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Ma már  a legtöbb gyártó készít olyan zárbetéteket, amelyek 
szerkezeti kialakításuknál vagy anyaguknál fogva  ellenállnak 
a zárfelfúrási kísérleteknek.  A leghasználatosabb megoldás 
az, hogy a zártest és a zárhenger is tartalmaz olyan kemény 
betételemeket, amelyek ellenállnak a hagyományos 
fúrószerszámoknak, vagy azokat kitérítik a fúrásirányból, 
esetleg fúrótörést okoznak. Készülnek olyan zárbetétek is, 
amelyek anyaga  a fúró hatására szinte elkenődik, ily módon 
lehetetlenné téve a fúrhatóságot. 

Védelmi módszerek a betörés megelőzésére 
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A különleges kivitelű zárbetétek természetszerűen egy 
drágább árkategóriába tartoznak, ám az ilyen behatolási 
módszerekkel szembeni ellenállásuk miatt előnyük 
vitathatatlan. 
   Ugyanakkor az előző behatolási módszer ellen alkalmazható 
biztonsági védőpajzsok is többnyire tartalmaznak, vagy 
tartalmazhatnak felfúrás ellen beépített védelmet. Ezek a 
pajzsok is védenek a felfúrás ellen, esetleg mindkettő 
alkalmazása dupla védelmet nyújt. 
 
SAVAZÁSSAL SZEMBENI VÉDELEM 
 

A köztudatban elterjedt, 
hogy a zárbetétek 
illetéktelen nyitásának 
egyik módszere a savazás. 
Valóban elképzelhető, hogy 
egyes elemek anyaguktól 
függően különbözőképpen 
reagálnak a kellő ideig tartó 
savterhelésnek. Ez a 
módszer legfeljebb a 
zárbetétek elrontását 
eredményezheti, de nem 

jellemző, hogy így nyitnak ki ajtókat. 
  A MABISZ által minősített zárbetétek minősége kizárja a 
savazást. Tervezési kitétel ugyanis, hogy a zárást biztosító 
elemeknek, ilyen esetben is  zárt állapotot kell tartaniuk. 
 
ÁLKULCSOS NYITÁSSAL SZEMBENI VÉDELEM 
 
A zárbetéteket szokás jellemezni  aszerint is, hogy mennyi 
egymástól eltérő zárlati variációt lehet kialakítani, azaz  hány 
olyan különböző zár készíthető, amelyekből egyik kulcsa sem 
nyitja  a másik zárat. Ez is egy jellemző érve lehet a 
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választandó zárbetétnek, hiszen minél nagyobb ez a szám, 
annál kevésbé fordulhat elő, hogy akárcsak véletlenül is egy 
idegen kulcs nyissa a mi zárunkat. 
  A gyártók szerkezeteik kialakítása során kidolgozzák azokat 
az eszközöket is, amelyekkel szükség esetén ezeket fel  lehet 
nyitni. Idővel, ha nem is tömegszerűen, de az igazán felkészült 
hozzáértők rendelkeznek ilyen eszközökkel. 
  Az illetéktelen nyitáshoz a módszerek és eszközök tárháza  
egyre bővül. Manapság már egyik-másik szabadpiacon 
különösebb keresés nélkül, sajnos már nálunk is hozzá lehet 
jutni ilyen eszközökhöz. 
  Gyakran felmerülő kérdés zárbetét vásárlásakor, hogy mi a 
teendő, ha a zárunkhoz tartozó kulcsunk esetleg elvész, vagy 
nem találjuk . 
 

Ki, hogyan tud  segíteni? 
 
Erre a kérdésre nem túl egyszerű általánosan megfelelő  
választ adni.  Egyes zárbetétek felnyitásához a gyártóknál 
rendelkezésre állnak erre a célra kifejlesztett eszközök, melyet 
titokként kezelnek, éppen az illetéktelen hozzáférés elkerülése 
érdekében. 
  Amennyiben ilyen hengerzárral rendelkezünk, célszerű 
minden esetben egy kulcspéldányt, olyan helyen elhelyezni, 
ahol azt biztonságban tudjuk, és szükség esetén rendelkezésre 
állhat. 
  Gyakran előforduló probléma, hogy zárbetétünk - amelyik 
megbízhatóan működik - egyik napról a másikra nem akar 
elforogni, akadozik, nehezen tudjuk a kulcsot beletenni,  ill. 
kihúzni belőle és úgy érezzük, hogy cserben hagyott, amire  
eddig a biztonságunkat bíztuk most tönkrement. 
  Nem zárható ki, hogy egy ilyen mechanikai szerkezet is 
tönkremegy, azonban megelőzhetjük a bajt rendszeres 
karbantartással, tisztítással. Ne feledjük a zárbetét egy igen 
sok, együtt mozgó alkatrészből összeállított szerkezet, amelyik 
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igényli a megfelelő 
ápolást. Azért említjük 
a gondozást, mert 
sokszor csak azt látjuk 
és gondoljuk, hogy 
mozgó alkatrészek 
vannak benne, tehát 
alapos olajozással, 
zsírozással segíthetjük 
működését. 
Alapos tévedés! 
Pillanatnyilag tényleg 
segíthet, de az idő 
múlásával a 

besűrűsödő olaj  is összegyűjt apró por-, homokszemcséket és 
ez lelassíthatja a zárbetét működését. Célszerű csak a zár 
lemezszerkezetét zsírral, olajjal kezelni, míg a zárbetétet 
petróleumos, átöblítéssel, kimosással tisztítani vagy speciális, 
erre a célra gyártott sprayt használni. Ha a karbantartást 
félévente-évente megtesszük, zárunk, zárbetétünk üzembiztos, 
tartós működéssel fogja ezt meghálálni. 
 
Manapság mindennél, így a biztonságtechnikai elemeknél is 
igaz, hogy a minőséget meg kell fizetni.  
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TUDATOSAN  VÉDEKEZIK- E 
ÖN  A  BETÖRÉS  ELLEN? 

 
Ön szerint elég biztonságos-e a lakása, gépjárműve?! Tegye 
próbára magát tesztünk  segítségével,  és   ha úgy  érzi, 
valami hiányzik a megnyugtató  védettségéhez, azt    
lehetőleg pótolja! Ha megfogadja tanácsainkat nagyon sok 
kellemetlenségtől, anyagi veszteségtől óvhatja meg magát és 
környezetét. Minden kérdésre több válaszlehetősége van.  
Válassza ki az Önre legjobban illő megállapítást, majd adja  
össze pontjait és  azután  nézze meg az   értékelést. 
 
AZ OTTHONA,  SZEMÉLYES  TÁRGYAI 
ÉS  GÉPJÁRMŰVE:  
 

1./ Lakásának bejárati ajtaján található ajtózár.... 

        a/ egy hagyományos ajtózár van rajta, mert ide úgyse   tör 
            be senki. 
        b/ a külső ajtókon van biztonsági zár. 
        c/ a bejárati ajtón korszerű biztonsági zár van és mellette 
            kiegészítőzár, illetve  hevederzárat szereltettem fel.  
2./ Ha otthon tartózkodik .... 

       a/ minden esetben használom a biztonsági láncot, vagy  
           belülről 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  
            szellőzik a lakás.   
       c/ csak becsapom magam mögött az ajtót, esetleg  
           ráfordítom a kulcsot, de biztonsági lánc nincs 
           felszerelve. 
3./ Ha elmegy otthonról..... 

       a/ bezárom az ajtót, de az ablakot jó időben nyitva 
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             hagyom.  
         b/ ha  rövid időre megyek el otthonról nem szoktam 
             kulccsal zárni az ajtót, mivel kívülről 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 őket a lakásba, mert bízom az  
                 emberekben, ebből 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 tűnik az illető.     
5./ Ha nem biztos abban, hogy megfelelő az otthonának 

védelme, kérne-e tanácsot a rendőrségtől, vagy más 

szakembertől. 

 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 lehetőségeimhez  legoptimálisabb megoldást 
                 keresni.    
6./ Lakásának, garázsának kulcsait biztos helyen tartja ? 

 a./ igyekszem vigyázni rá, mindig magamnál tartom a  
                  kabátom külső zsebében.  
 b./ olyan helyen tartom a kulcsokat, hogy a  
                 levélbedobó nyíláson keresztül se tudják  
                 kipiszkálni, a biztosnak hitt lábtörlő alá se szoktam 
                 elrejteni, és ha elhagyom a kulcsaimat minden 
                 esetben lecserélem a zárakat. 
 c./ természetesen vigyázok rá, mindig van tartalék 
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                  kulcsom, de rá is írom a kulcstartóra  a lakáscímet, 
                  hogyha véletlenül elhagyom vissza tudják hozni.  
7./ Alkalmazná-e azokat az egyszerű biztonsági eszközöket, 

melyek nem kerülnek sokba és mégis fontos szerepük van a 

védelem kialakításában ?(180 fokos kémlelőnyílás, 

ajtókiemelés gátló, biztonsági lánc) 

 a./ persze, elfér az ajtón. 
 b./ ilyen dolgok nem kellenek, úgysem véd meg a 
                   betörés ellen. 
 c./ felszereltetném őket, mert így ha kinézek látom,  
                  hogy kik vannak az  ajtó előtt, 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  
                  egyből 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 időre szállok ki az autóból benne  
                 szoktam hagyni a táskámat, mert ilyen rövid idő 
                 alatt úgysem lopja el senki. 
 c/ bekapcsolom a riasztót, ezért ha valami baj van 
                 úgyis megszólal. 
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10./ Ha gyalogosan közlekedik pénztárcáját......... 

 a/ általában a farzsebemben, vagy a kabátom külső 
                 zsebében tartom, hogyha fizetni kell könnyen elő  
                 tudjam venni.  
 b/ mindig figyelek arra, hogy pénzem lehetőleg  
                 kabátom belső zsebében, zárt helyen, vagy 
                 táskában szorosan a testhez szorítva legyen. 
 c/ nem szoktam különösebben figyelni az ilyen  
                dolgokra, ezért már elő is fordult velem, hogy 
                ellopták a pénztárcámat. 
11./ Ha hosszabb időre elmegy otthonról........ 

 a/ ugyanúgy bezárom az ajtót mint máskor. 
 b/ becsukom az ajtót, de szólok a szomszédoknak, és  
                 megkérem őket, 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 tűnjön fel  
       senkinek, hogy üres a lakás. Időkapcsolóval 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. 
 c/ a szabotázsvédett, rendőrség és MABISZ által 
             minősített riasztórendszert, mely betörés esetén 
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             közvetlenül a rendőrségi ügyeleten jelez. 
14/ Ha ismeretlen lakónak vélt személyt lát  csomagokkal - TV, 

      bútorok, képek -  közlekedni a lépcsőházban ........... 

 a/ biztos új lakó költözködik a házba, nem szoktam  
                 megfigyelni ki, mit csinál. 
 b/ megjegyzem a személyleírásukat, felírom a szállító 
                gépjármű rendszámát, és ha gyanúsan viselkednek  
                azonnal értesítem a rendőrséget. 
15./ Esetleges betörés esetén vagyontárgyairól, értékeiről 

       tudna- e részletes  felsorolást adni ? 

 a/ biztosan fel tudnám sorolni milyen értéktárgyak 
                 tűntek el. 
 b/ az értékeimről 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: 
 
Értékelés: 
 
0-12 pont:  Nagyon könnyű azt gondolni, hogy "ez velem nem 
történhet meg" , de a lopások betörések statisztikai adatai 
folyamatos emelkedést mutatnak, és ez valószínűleg továbbra 
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is így lesz, ha Ön nem tesz  megfelelő lépéseket a megelőzés 
érdekében. Azt tanácsoljuk, hogy kérjen tanácsot a 
rendőrségtől, vagy biztonsági szakemberektől és alkalmazza 
azokat a módszereket, lehetőségeket, melyeket a kiadványban 
részletezve megtalál. 
 
 
13-21 pont: Ön nyilvánvalóan gondolt már arra, hogy 
biztonságosabb legyen otthona, gépjárműve, 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 bűnözők 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 
bűncselekmények megakadályozására. Legyen körültekintő,  
éber és ne váljon indokolatlanul derülátóvá. 
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CSALÁDI ÉS HÉTVÉGI HÁZAK  
V É D E L M E  

 
A családi és hétvégi házak  között vagyonvédelmi 
szempontból az a különbség, hogy  amíg az előbbi állandóan 
lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet 
ennek megfelelően kell megszervezni. A kétfajta épület 
védelmi jellegében található közös elem. Mindkét esetben   a 
tervezés fontos szempontja a bejárati ajtó, a nyílászárók 
elhelyezkedése. Ajánlatos ezeket úgy megtervezni, hogy 
feltűnő legyen a szomszéd, vagy a járókelők számára, ha 
idegen vagy bárki, szokatlan módon megközelíti a házat.  A 
nyílászárók esetleges roncsolódása messziről látható legyen. 
   A szilárd kerítés, bár a behatolást  nem akadályozza meg,  
nehézséget okoz a betörőnek, ha olyan zsákmányt visz, 
amelyet nem dobhat át a kerítésen. Lassítja a távozást, 
menekülés esetén  növeli a tettenérés veszélyét.  

Lakásbetörések B-A-Z. megyében 
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CSALÁDI  HÁZAK VÉDELME 
 
A családi házas övezetek 
veszélyeztetettebbek, mint a 
bérházak. A bérházak közül 
is  a körfolyosós épületek 
biztonságosabbak a lakók 
szempontjából, mert 
valószínűbb, hogy 
valahonnan kíváncsi 
tekintetek követik az 
idegent. 
A behatolás "nagymesterei" 
számára ugyan valószínűleg 
nem létezik abszolút 
akadály, de a felmérések 
során kiderült, hogy a többség megnevezett néhány olyan  
berendezést, amelyik okozott már gondot számára. A 
mechanikus eszközök közül többen  említették  az erős svájci, 
angol, kétpántos osztrák, illetve a korszerű kódos zárakat. A 
másik póluson jelképes ellenállásúnak tartják az egyszerű 
címerrel eltakart hagyományos zárakat. 
  A megkérdezett elkövetők egy része a fizikai  védelmet 
szolgáló eszközökről is azt állította, hogy azok korszerűsége  
jelentősen összefügg  ellenálló képességükkel, de az 
elektronikus jelzőberendezésekről még általánosabban 
ugyanez a vélemény mondható el. Akadt egy-két válaszoló, 
aki már azt a helyszínt is elkerüli, ahol "kis fehér dobozt lát" 
sárga fénnyel, de a kicsit  felkészültebbek már nagyjából 
tudják, hogy melyik  régebbi típusú érzékelőket  lehet 
mágnessel semlegesíteni, és melyik központ az, amelyik 
önálló akkumulátoros, így átvágás esetén is vészjelzést ad 
(szabotázs védett). 
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Az ablakok támadása családi 
házakban különösen gyakori. 
Bármely típusú ablakon  - legyen 
az nyíló-, bukó-, forgó-, toló-, 
vagy zsalus  - nagyon könnyű 
kinyitni az eredetileg rászerelt 
zárat, ha nem gondoskodunk 
mechanikai zárszerkezet felszereléséről.  Ablakra szerelhető 

                                                                       zárszerkezet 

Nem lehet biztonságban aludni 
nyitott ablak mellett sem a 
földszinten, sem az emeleten, ahol 
akár erkélyről, létráról, fáról, vagy 
bármilyen más módon elérhető az 
ablak. Mindenféleképpen 
gondoskodnunk kell a megfelelő 
védelemről. Ez lehet elektronikus 

védelem, valamint mechanikai védelem. 
   Rácsot kell szerelni  az ablakra. A rács általában a bezártság 
érzését kelti, ezért sokan idegenkednek e megoldástól, 
csakhogy a rács lehet a környezetbe illő, díszes kialakítású is, 
vagy ollós rács, amely elhúzható. 
   A rácsozatok kialakításakor  ügyelnünk kell arra, hogy 
legalább egy ablakrács, vészkijárat céljából - csak belülről - 
biztonsági zárral legyen felszerelve. Minden rudat és 
rácsozatot belső oldalról kell rögzíteni, ahol sokkal nehezebb 
hozzáférni, vagy kiszerelni azokat. Új ház építésekor  legjobb 
a rácsokat legalább 15 cm mélyen és 20 cm-enként, 
falazókörmökkel a falba rögzíteni.  
 
Helytelen azokat a fakeretre felfogatni facsavarral. 

Mit sem ér a vastag rács, ha nincs jól rögzítve. 
Különösen az alagsori és a pinceablakokat kell ráccsal védeni. 
 Költséges, de hathatós védelem, ha a földszinti ablakokat 
áthatolásgátló üvegből készítjük. Megoldást nyújthat még, ha 
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ultraerős betörésvédelmi és 
biztonsági ablakfóliákat 
alkalmazunk. Ezen 
ablakfóliák magukba 
foglalnak egy egyedülálló 
poliészter, mikro-vékony 
rétegből álló szerkezetet, 
amely szakító és áttörésgátló 
„pajzsot” képez az ablakok, 
illetve az ajtók üvegfelületein, 
egítve ezzel a betörők és a 
vandálok elleni védekezést.  
Az erkélyeket, balkonokat  
megközelítve, könnyen 
juthatunk a lakásba az üveg 
betörése után. Biztonságos megoldás az erkélyre szerelt rács. 
Itt csak a rácsszerkezet gondos megtervezésére és 
felszerelésére szeretnénk felhívni a figyelmet. 
  A padlásablakon zajtalanul, a cserép felszedése nélkül is 
bejuthat a betörő a ház tetőterébe. Megkönnyíti a dolgát a 
közelben hagyott létra. Ha a létrát gondosan elzárjuk az 
esőcsatornán is felmászhat az elkövető, de ezt a kockázatot 
már ritkábban vállalják. Az üres családi házba bejutott betörő, 
már szabadon dolgozhat, hacsak nem működik az épületben 
jelzőrendszer, amely megfelelő helyen riaszt. 
 

HÉTVÉGI  HÁZAK VÉDELME 
 

A hétvégi házak, nyaralók - a lakott területtől való távolság 
miatt - teljesen kiszolgáltatottak a bűnözők kénye-kedvének. 
Egyetlen biztos védekezés van az anyagi kár elkerülésére, ha 
legalább a téli időszakban semmiféle értékes holmit nem 
hagyunk a házban. 
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Ha vannak a környéknek állandó lakói, az is csak akkor nyújt 
biztonságot, ha állandó rendszeres járőrszolgálatot szerveznek. 
Ez önkéntes alapon ritkán sikerül, a fizetett őrszolgálat pedig 
igen költséges. 
  A nyílászárók megerősítésével sem érjük el a kívánt hatást, 
hiszen az elkövető zavartalanul feszegetheti akár fényes 
nappal is, reggeltől estig. 
  Végül egy hagyományos őrző-védő-riasztóról kell még szót 
ejtenünk, amit a megkérdezett betörők többsége még ma is 
komoly akadályként emleget: 
 

A KUTYA 
 

A házőrző kutya feladata civilizált 
vidéken nem az, hogy elfogja, vagy 
megharapja a behatoló embert, 
hanem az, hogy jelezzen. A kutya 
minden látogatót jelez, de 
másképpen  ugat az idegenre, 
másképpen a családra, és a barátra. 
Fontos, hogy olyan fajta kutyát 
válasszunk, amely házőrzésre 
alkalmas. 
 

Elektronikai védelem 
 
Az elektronikai védelem a mechanikai mellett a másik 

legfontosabb elem.  

  Előnye, hogy az illetéktelen behatolás tényét hang- és 
fényeffektussal jelzi, fejlettebb rendszereknél pedig a 
rendőrségi ügyeletet értesíti és ezáltal megszakítja a 
bűncselekmény végrehajtását. 
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Tudnunk kell, hogy az elektronikus  védelmi rendszerek 

kiegészítik a védekezés hatásfokát, de nem helyettesítik a 

mechanikai eszközöket és az élő erős őrzést. 

A megszólaló 
riasztóberendezés az esetek 
túlnyomó részében  elriasztja 
a betörőt. A behatoló ennek 
ellenére eredménnyel járhat, 
ha nem számít beavatkozásra, 
vagy mert bízik a 
gyorsaságában. 
 

 

MIKOR HATÁSOS A 
RIASZTÓRENDSZER ? 
 
Ahhoz, hogy a 
riasztórendszerek hatásosak 
legyenek, a gyenge pontok szisztematikus elemzése szükséges. 
Sikeres tervezéssel és telepítéssel csak akkor lehet számolni, 
ha a védett objektum adottságainak figyelembevételével a 
készülékek kiválasztását és telepítését hatósági  

Komplett riasztórendszer kiépítési lehetősége 
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bizonyítvánnyal és vizsgával rendelkező szakember végzi. 
   A RIASZTÓK  feladata a behatoló biztos érzékelése. A 
biztosított objektumokat riasztóberendezések érzékelői őrzik, 
melyek a területre történő behatoláskor generált jelet 
továbbítanak a riasztóközpontba.  
   Fontosabb érzékelők: akusztikus üvegtörés-, üvegtörés- és 

testhangérzékelők, passzív infraérzékelők, fénysorompók, 

támadásjelzők, nyomógombok, mágneses- reed- és reteszes 

kapcsolóérintkezők, falbontásérzékelők, fémhangérzékelők, 

radardoplerek, stb. 
   Az aktív infravörös  jelzők adóval és vevővel működnek. A 
passzív infravörös jelzők az emberi test természetes 
hőkisugárzására reagálnak. Az ultrahangos jelzők az emberi  
halláshatár fölé  eső hanghullámokat használják. A kombinált 
passzív  infravörös-mikrohullámú mozgásérzékelők csak 
abban az esetben váltanak ki riasztást, ha mindkét fizikailag 
alapvetően különböző rendszerük a mozgás hatására 
működésbe lépnek. Ezek a jelzők a hamis riasztások 
szempontjából biztonságosak. Az üvegtörés érzékelők  a törés 
előtti feszítési vagy infrahangot is képes érzékelni és ekkor az 
elkövető még nem hatolt be az épületbe. 
  A RIASZTÓKÖZPONT  az érzékelők  által továbbított 
valamennyi jelzést értékeli. A riasztást kívánó esetben gyorsan 
és megbízhatóan kerül sor az elektronikusan vezérelt riasztás 
kiváltására. 
   Leghatásosabb módszer az ún. "csendes riasztás", amikor a 
vészjelzés a helyszínen késleltetve érzékelhető, de a behatolás 
pillanatában vészjelzést ad a rendőrségi ügyeletre és rendőri 
intézkedés történik. 
   Megyénk valamennyi rendőrkapitányságán üzemel ilyen 

jellegű fogadóközpont és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

legnagyobb biztonság az ilyen rendszerek alkalmazásával 

érhető el.  
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A Rendőrség részéről ajánljuk a nagyon körültekintő  
előkészítő munkát a behatolásjelző rendszerek telepítése előtt, 
referenciamunkák igénylését, lehetőleg közvetlen rendőrségi 
riasztás kialakítását, ebben kérjék  a Rendőrség 
Bűnmegelőzési Szolgálatának segítségét. 
 
Bár sok  mindent tehetünk  biztonsági felszereléseink 
tökéletesítésével annak érdekében, hogy megnöveljük 
önmagunk, otthonunk, irodánk biztonságát, mégis 
legfontosabb, hogy mindennapos tevékenységünk során 
figyelemmel legyünk biztonságunkra.  
 
Ehhez szolgáljon néhány megszívlelendő jó tanács. 
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“Az okos tanács nem gomba, hogy ott is teremjen, ahol nem 

vetették” 

     / Jókai Mór/ 

Tanácsok otthonunk védelme érdekében 
 
AJTÓK 
• Ellenőrizze le ajtaját és az 

ajtótokot, hogy javításra, 
kicserélésre szorulnak-e? 

• A bejárati ajtónak fémből, 
vagy tömör 45 mm vastag 
fából kell készülniük!  

• Az ajtó közelében lévő 
ablakokat, vagy vékony 
panel-kiegészítéseket 
ütésálló üveggel, ill. más 
szilárd anyaggal 
kicsavarhatatlan 
csavarokkal kell megerősíteni! 

• Az ajtókat nehéz csapozott vasalattal kell felfüggeszteni! 
Új ajtó beszerelésekor használjon minősített ajtót! 

 

• ZÁRAK 
• Használjon erős reteszzárat vagy kapcsolózárat! 
• Szereljen fel  magas biztonsági fokú, fúrásvédett zárbetétet 

és védje azt törés ellen külső biztonsági pajzzsal! 
• Csak ismert és leellenőrzött lakatos munkáját vegye 

igénybe! 
• Gondoskodjon arról, hogyha ajtaján  nincs több irányba 

reteszelő zár, legalább két zár legyen felszerelve, amely 
négy ponton záródik! 

• A kiegészítő zárat az elsődleges zárnál lehetőleg 30-45 
cm-el magasabbra  szerelje, kivéve a hevederzárat, mely a 
főzár alatt 8-10 cm-re célszerű elhelyezni! 
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