
A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás 

nagy csábítást jelent a betörők számára. Érdemes 

tehát megnehezíteni a dolgukat, és aktív 

védekezéssel csökkenteni a célponttá válás 

valószínűségét. 

 

 
 

A segítséget, a megoldást ne várjuk kizárólag 

másoktól, a közállapotok rendezését csak 

törvényekkel, rendeletekkel, rendőrséggel nem 

lehet megoldani. Elsősorban a gondolkodásmódon 

kell változtatni. Ez még egyáltalán nem kerül 

pénzbe. A hatékony védekezés első foka ugyanis 

mindig az, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy 

mi is bármikor károsultakká válhatunk.  

Tudomásul kell venni, hogy magánszférája, lakása 

védelméről sem a rendőrség, sem más nem fog 

gondoskodni, ebben elsősorban a tulajdonos saját 

magára számíthat. Neki kell eldönteni - 

természetesen a védendő értékek nagysága alapján 

-, hogy mekkora összeget tud szánni vagyona 

biztonságára, mennyi az elfogadható és mennyi a 

megfelelő biztonság. 

 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság e 

kiadványával ebben szeretne segítséget nyújtani. 

 

 

A védelemnek három fő iránya ismeretes:  
- mechanikai,  

- elektronikai eszközök alkalmazása,  

- valamint a személyvédelem. 

 

Mechanikai védelem  

A mechanikai vagyonvédelem rendszere csak 

olyan erős, mit az általa alkotott lánc leggyengébb 

láncszeme. 

 

 
 

És még egy hasonlóan fontos dolog: 

A mechanikus védelemnek – nyílászárók, falazat 

szilárdsága, zárak, vasalatok erőssége, rács, 

védőfólia alkalmazása - egyrészt a behatolót már 

eleve el kell térítenie a szándékától, másrészt 

jeleznie kell, hogy a betörés nem lesz könnyű 

feladat. Tényleges feladata nem a behatolás biztos 

megakadályozása, hanem a késleltetés, miközben 

az elektronikus rendszer riaszt. 

 

Elektronikai védelem  

Az elektronikai védelem előnye, hogy az 

illetéktelen behatolás tényét hang- és 

fényeffektussal jelzi, fejlettebb rendszereknél a 

jelzést eljuttatja az annak vételére és intézkedésre 

hívatott személyhez vagy szervezethez. Az 

elektronikus védelmi rendszerek kiegészítik a 

védekezést, hatásfokát növelik, de nem 

helyettesítik a mechanikai eszközöket. 

 

 
 

Még néhány – döntően taktikai – tanács a 

nagyobb biztonság eléréséhez: 

- Az utca, a közterületek rendje és 

tisztasága jelzésértékű a bűnözők 

számára, feltételezi a "gazda" vigyázó, 

ellenőrző szemét. 

- A külső világítás nagymértékben zavarja 

az elkövetőt, ajánlott a mozgásérzékelős 

lámpák felszerelése. 

- Zárja villanyóra szekrényét! 

- Szereltessen ajtajára nagy látószögű 

kémlelőnyílást, így az ajtó nyitása nélkül 

meggyőződhet a látogatóról! 

- Ha nyaralni megy csak a közvetlen 

szomszédját, jó ismerőseit tájékoztassa 

erről, kérje meg őket, hogy leveles 

ládáját ürítsék ki! 

- Értékeiről készítsen HÁZILELTÁRT, 

melyben azonosítókkal vagy egyedi 

tulajdonságok leírásával rögzíti 

értékesebb vagyontárgyait (szórakoztató 

elektronika, háztartási gépek, stb..) 

 

 

 

 



Sajnos előfordulhat, hogy minden körültekintés 

ellenére betörés áldozatává válik. Mi a teendő 

ebben az esetben? 

 

Ha észleli, hogy lakásába betörtek, NE menjen 

be, a legrövidebb időn belül értesítse a 

rendőrséget.  

 

 
 

Lehetséges, hogy a betörő még a lakásban van, és 

menekülése érdekében erőszakot alkalmaz, illetve 

megsemmisít olyan nyomokat, amelyek fontosak a 

nyomozás szempontjából. 

 

Ha segítségre, tanácsra van szüksége, forduljon 

bizalommal a rendőrséghez: 

 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 

7400 Kaposvár, Szent I. u. 14/c. 

Tel:82/502-700/2732 

@:bunmeg@somogy.police.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvári Rendőrkapitányság 

7400 Kaposvár, Szent I.u.12. 

Tel: 06-82/502-700 

 

Fonyódi Rendőrkapitányság 

8640 Fonyód, Vitorlás u.2. 

Tel: 06-85/560-990 

 

Siófoki Rendőrkapitányság 

8600 Siófok, Sió u. 12-20. 

Tel: 06-84/519-150 

 

Marcali Rendőrkapitányság 

8700 Marcali, Rákóczi u.55. 

Tel: 06-85/515-150 

 

Nagyatádi Rendőrkapitányság 

7500 Nagyatád, Zrínyi u.7. 

Tel: 06-82/553-210 

 

Barcsi Rendőrkapitányság 

7570 Barcs, Köztársaság u.4. 

Tel: 06-82/463-082 

 

Őrszobájának telefonszáma: 

 

 

 

 
 

Készítette a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

 

 

 

 

 
 

 

 

AZ ÉN HÁZAM, AZ 

ÉN VÁRAM! 
 

 

 

 

 

 
 

 


