
Tisztelt Rábapatonai Lakosok! 

Az elmúlt hónapok során sajnálatosan több, vagyon elleni bűncselekmény történt a község 

területén. A további sajnálatos esetek megelőzésének elősegítése érdekében készítettem egy 

összefoglalást a prevenció eszközeiről, mellyel remélem tudtam segíteni!  

Fogadják meg a benne foglaltakat!  

Betörés 

A mai profi betörők általában egy-másfél perc alatt, szinte hangtalanul hatolnak be egy olyan 

lakásba, amelynek tulajdonosa nem gondoskodott megfelelően a biztonságról. Gyorsan képesek 

felmérni azt is, hogy mely ingatlan rendelkezik gyenge védelemmel. Az ajtó vastagságán 

túlnyúló, kilógó zárbetét, a gyenge és gyengén védett, esetleg bukóra állított, nyitott ablak 

mind-mind szinte provokálják a behatolást. Az elkövetők gyakran a potenciális "tanúk" elől 

félreeső helyeken, udvarokon, hátsó ajtókon keresztül hatolnak be a családi házakba. Többször 

kerülik meg a házban létesített riasztórendszert a garázson keresztül.  

Lakásban élőknek fontos tudni, hogy a legveszélyeztetettebb lakások azok, amelyek a 

negyedik, vagy annál magasabb szinteken találhatóak. Ezek az intenzív 

"személyforgalomtól" feljebb esnek, a postás, vagy más látogató is lehetőség szerint kerüli 

ezeket az emeleteket magasságuk miatt. A betörők éppen ezért szeretik, hiszen viszonylag 

észrevétlenül ténykedhetnek, kevés az esély arra, hogy megzavarják őket. Kiemelten fontos 

ezeknél a lakásoknál a zárszerkezetek megerősítése, lehetőség szerint riasztórendszer kiépítése, 

illetve az értékek megfelelő tárolása. 

Tanyákon is gyakoriak a betöréses lopások, hiszen az itt található ingatlanok általában 

lakatlanok, így könnyű prédának tűnhetnek egy, a tanyavilágot járó betörő vagy betörőcsoport 

számára. Ha tehetik, a tanyatulajdonosok gondoskodjanak tanyájuk megelőző védelméről, a 

lehetséges behatolási pontokat (ajtók, ablakok, pincebejáratok) erősítsék meg ráccsal, vagy 

lakatos zárszerkezetekkel. Értékeiket lehetőség szerint ne hagyják a lakatlan tanyában. 

Amennyiben ismerőseik, szomszédaik gyakrabban járnak arra, kérjék meg őket, ellenőrizzék, 

hogy háborítatlan-e az ingatlan. 

Az ablakokról 

 Soha ne hagyjuk az ablakot nyitva, még bukóra állítva sem! 

 Ragasszunk törésgátló fóliát az ablaküvegre! 

 Az ablakkeretbe infrasorompót, vagy ultrahangos érzékelőket is építhetünk. 

 Alkalmazzunk acél biztonsági rolót vagy fémrácsot! 

Az ajtóról 

 A silány minőségű, de több ponton záródó zárszerkezetek sokszor kevésbé hatékonyak 

a betörők ellen, mint a csupán egy ponton záródó, de masszív, precíz zárszerkezettel 

ellátott ajtók. 



 Ne csak az utcafronti ajtóknál, ablakoknál alkalmazzunk erős zárszerkezeteket, hiszen 

a betörők éppen ezeket az utca felől nem látható, félreeső helyeket kedvelik a 

behatoláshoz. 

 Használjunk hevederzárat! 

 A nehezített vastagpajzsok vagy Gordiusz-védőpajzs sem túlzás. 

 A zárnyitó lamella előtt lévő törő zárbetét ugyan nem gátolja a zártörést, mégis 

megnehezíti a behatolást. 

Besurranó tolvajok 

Az elkövető a nyitva hagyott ajtón/ablakon át a lakásba belépve villámgyorsan összeszedi az 

értékeket, majd sietősen távozik. Nem kell zárfeszítéssel, betöréssel időt tölteni, ezért pillanatok 

alatt végez. Néhány tolvaj még akkor is képes ezt megtenni, amikor a lakók otthon 

tartózkodnak, csak abban a helyiségben kutat, amire a lakók nem figyelnek, vagy nem hallják 

a mozgást. 

Ez a bűncselekmény kevés kivételtől eltekintve a sértett óvatlansága miatt következik be. A 

nagy meleg miatt sokan szeretik nyitva hagyni az ajtót, ablakot, amellyel nagyban 

megkönnyítik az elkövetők dolgát. Ezek a bűnelkövetők találomra mennek oda, ahová szabad 

a bejutás, ahol kedvező alkalom kínálkozik, általában nem terveznek előre. 

Besurranó tolvajok ellen 

 csak akkor és ott legyen nyitva ajtó/ablak, ahol oda tud rá figyelni, 

 ne hagyja táskáját, kulcsait a bejárati ajtó közelében, 

 készpénzét, ékszereit ne hagyja jól látható helyen, 

 a földszinten, alsóbb szinteken lakókhoz akár az erkélyen keresztül is be tudnak 

menni, ezért az erkélyajtót is csak akkor hagyják nyitva, ha abban a szobában 

tartózkodnak! 

A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni. 

Amikor elmegy otthonról, ne hagyjon nyitva semmit, az ablakot, az ajtót gondosan zárja be 

még akkor is, ha rövid időre tervezi a távollétet. 

Előfordulhat, hogy a nyitva hagyott ajtón betérő elkövetővel szembetalálkozunk, vagy tetten 

érjük. Ha lehet, tartsuk vissza, de ha erőszakos, akkor saját testi épségünk védelme és az 

áldozattá válás elkerülése érdekében ne próbálkozzunk ezzel, hanem azonnal értesítsük a 

rendőrséget. 

Trükkös tolvajok 

A legváltozatosabb ürügyekkel – eladnivaló portékájuk van, gyűjtést szerveznek, a mosdót 

szeretnék használni – idegenek arra kérik a későbbi áldozatot, hogy engedje be őket a 

lakásába. Amíg az egyikőjük a házigazdával beszélget, a másik észrevétlenül, a keze ügyébe 

kerülő értéktárgyakat tulajdonít el. Rosszabb esetben erőszakosan lépnek fel az őket 

jóhiszeműen beengedő házigazdával szemben. 



Legújabban a rezsicsökkentésre hivatkozva, valamelyik közszolgáltató alkalmazottainak 

kiadva magukat jutottak be idegenek jellemzően idősebbek otthonaiba. 

Trükkös tolvajok ellen 

Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket! 

Kérjenek igazolványt! Kérjék meg őket, hogy lakásuk, házuk előtt várakozzanak, amíg a 

szolgáltatónál ellenőrzik jövetelük okát! Otthonukban ne tartsanak nagyobb mennyiségű 

készpénzt és jelentős értéket! Ha mód van rá, igényeljék azt, hogy a nyugdíj és egyéb várható 

jövedelem pénzintézeti számlára érkezzen! 

Fokozottan figyeljenek, és maradjanak éberek azokkal az idegenekkel szemben, akiket alkalmi 

ismeretség során a lakásukba beengednek! 

Csatornatisztítás „arany áron” 

A csalók különböző szolgáltatásokat ajánlanak fel – az utóbbi időben jellemzően 

csatornatisztítást – de a majdani árról nem közölnek semmi pontosat. A fellépésük rámenős és 

erőszakos. Némi, általában szakszerűtlenül elvégzett munka után aránytalan összegű árat 

számolnak fel. 

Őrizzék meg gyanújukat és éberségüket a rámenős, munkájukat erőszakosan eladni kívánó mesterekkel 

szemben!  

Legyenek óvatosak, ne váljanak csalás áldozatává! 
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