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Júniusi hírlevelünkben az otthonok biztonságosabbá tétele érdekében osztunk meg Önökkel 

hasznos információkat, amelyeket megfogadva sok kellemetlenségtől, problémától kímélhetik 

meg magunkat.  

OTTHON – BIZTONSÁGBAN? 

 

Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat: 

  

 A bejárati ajtó legyen több ponton záródó, korszerű zárral felszerelt. Az ajtó anyaga 

legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellő 

védelemmel rendelkezzenek. A legjobb ajtó sem véd, ha azt nyitva hagyjuk, vagy a 

kulcsot a lábtörlő alá, virágedénybe, stb. tesszük. 

 Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni, az üvegre lehet betörésgátló fóliát 

ragasztani. A nyitva hagyott ablak vonzza a betörőket, azt be kell zárni, ha elmegyünk 

otthonról.  

 A lakásajtót, és a kertkaput akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, hiszen így 

megakadályozza, hogy illetéktelen személyek jussanak be a lakásába (különösen 

időskorúak részére ajánlott). Társasházak esetében célszerű a földszinti lakásokra 

rácsot szereltetni.  

 Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, amennyiben huzamosan távol van 

lakásától, úgy gondoskodjon arról, hogy postaládáját rendszeresen ürítsék, 

szellőztessenek, így azt a látszatot kelthetik, hogy az ingatlan lakott, vagy ellenőrzött.  

 Amennyiben azt észlelte, hogy Önhöz betörtek, azonnal értesítse a rendőrséget. NE 

változtassa meg a helyszínt, mert nagymértékben megnehezíti a nyomok rögzítését, és 

későbbiekben az elkövetők felkutatását.  

 

TIPP: A nyomozást nagymértékben segítheti, ha a nagyobb értékű ingóságaikról (digitális) 

fényképet, és részletes leírást készítenek, hiszen egy esetleges betörés során a rendőrségnek 

érdemleges és használható információval tudnak szolgálni. Ezeket az adatokat lehetőség 

szerint ne az otthoni számítógépen tárolják (vagy legyen máshol egy biztonsági másolat)! 

ÉRTÉKEK A HÁZNÁL - ZSEBLELTÁR 

A zsebleltár lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy értéktárgyait számba vegye, 

jellegzetességeiket rögzítse. Ha kitölti a rovatokat, együtt láthatja, milyen nagy értékeket kell 

megóvnia a lakásában, ha biztosítást akar kötni, ha megkárosítják Önt, a rendőrséggel pontos 

kárlistát tud rögzíteni.  
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Az alábbiakban példaként összeállítottunk egy lehetséges zsebleltár módozatot: 

 

 

I. Szórakoztató elektronika, hírközlés 
(kommunikációs eszközök, számítástechnikai eszközök, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 

gyártmánya 

Készülék gyári 

száma 

Új értéke  

(Ft) 

Vásárlás 

időpontja 

Jellemzői, 

ismertető jegyei 

Rádió      
Televízió      
CD/DVD 

lejátszó 
     

Házimozi 

rendszer 
     

Telefon      
Fényképezőgép      
Kamera      
Számítógép      
Laptop      
Táblagép      
Egyebek      

  

 

II. Háztartási gépek, szerszámok 
(mosógép, fúrógép, önvédelmi-, és vadászfegyver, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 

gyártmánya 

Készülék gyári 

száma 

Új értéke  

(Ft) 

Vásárlás 

időpontja 

Jellemzői, 

ismertető jegyei 

Mosógép      
Mikrosütő      
Mosogatógép      
Hűtőszekrény      
Fagyasztó      
Barkácsgép      
Fűnyíró      
Kerékpár      
Egyebek      

 

 

III. Ékszerek, nemesfém, és műtárgyak 
(órák, értékes étkészletek, festmények, porcelánok, stb.) 

Tárgy neve Típusa, 

gyártmánya 

Anyaga Tömege 

(g) 

Fénykép száma Jellemzői, 

ismertető jegyei 
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IV. Értékes ruhaneműk, szőnyegek 
(bundák, felöltők, perzsák, stb.) 

Tárgy neve Mérete Anyaga Színe Fénykép száma Vásárlás id. 

       
       

 

V. Okmányok felsorolása 
(személyes okmányok, bankkártya, betétkönyv, értékpapír) 

Tárgy neve 

  

Anyaga Színe Fénykép száma 

  

Személyi igazolvány    
Útlevél    
Bankkártya    
Diploma    

 

 

Így használja a zsebleltárját: 

 Soha ne „dicsekedjék”, ne mutogassa a kitöltött leltárt lehetőleg senkinek   

 A kitöltésnél soha ne tüntesse fel a nevét vagy a címét! 

 A zsebleltárt tartsa a felsorolt értékektől eltérő, biztos helyen (pl. munkahelyi 

lemezszekrény, lakossági széf, stb.) 

 Több helyen talál fényképszámot, mint kitöltendő rubrikát. Ezeknél a tárgyaknál 

célszerű, ha – lehetőleg színes – fényképet készít értéktárgyairól, és azokat mellékeli a 

zsebleltárhoz! 

 

Könnyebb keresni azt, amiről tudjuk: 

 mi a pontos neve, típusa; 

 mi a száma; 

 mennyi az értéke, hogy néz ki, milyen a színe. 

 

EZÉRT TARTSA NYILVÁN ÉRTÉKEIT! 

 

Információra van szüksége? Bűnmegelőzési segítségre van szüksége? Bármelyik is legyen, 

fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Igazgatóság 

Bűnmegelőzési Osztály 
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