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A hétvégi házak biztonsága
A közeledő téli időjárás miatt egyre elhagyatottabbak lesznek a hétvégi házak, nyaralók környéke.
Az elnéptelenedő épületek vonzerőt jelentenek a betörők számára, akik visznek mindent amit tudnak.
A tulajdonosok sok esetben késve -akár hetek elteltével- észlelik a káreseményt, amikor a nyomok
már „kihűltek”. Az is előfordul, hogy az erőszakkal behatolókat, nem az értékek megszerzésének
alacsony kockázata csábítja, hanem hajlékot kereső, hívatlan „albérlők” költöznek be a hideg elől,
miközben jelentős kárt okoznak a berendezésekben.
Figyelem! A betörés kockázata kellő előrelátással csökkenthető vagy elkerülhető!
Olvassa végig, és fontolja meg a tennivalókat a házban és annak környékén:










Ha „téliesít”, a komoly értéket képviselő ingóságot szállítsa el az épületből (műszaki cikkek,
ruházati termékek, ebbe a kategóriába tartozó használati tárgyak).
Mindent zárjon el -kerti bútor, grillsütő- mert ezek a tárgyak az elkövetőt „bevonzzák”,
illetve figyelmét felkeltik.
Erősítse meg a nyílászárók mechanikai védelmét, szereltessen pótzárat, ügyelve arra, hogy az
ajtótok és pánt kellő szilárdságú legyen, az ajtó több ponton záródjon.
Legyen az ablakon -az emeleti szinten is- spaletta, vagy rács, lehetőleg a falazatba rögzítve.
Kerülje el, hogy a kertben vagy a melléképületben olyan használati tárgyak, kéziszerszámok
maradjanak, melyeket az elkövető a behatoláshoz felhasználhat eszközként (létra, fúró,
vasrúd).
Tartson rendet, a növényzetet vágja vissza, mert a sűrű sövény mögött a tettes megbújhat, vagy
a falhoz hajló faágon felmászhat.
A külső falra szerelt, vagy kellően le nem zárt, villanyóra alkalmat teremt a betörőnek arra,
hogy a házat áramtalanítva megbénítsa a beszerelt riasztót, annak akkumulátor töltését.
A távjelzésre képes riasztórendszer beépítése ajánlott, mely vagyonvédelmi vállalkozás
távfelügyeleti központjában lévő diszpécsernek ad jelzést, és így időben megtörténik az
intézkedés. A telepítésnél szakember segítségét vegye igénybe.
Hatásos lehet egy mozgásérzékelővel működtetett lámpa felszerelése, melynek felvillanó fénye
megvilágítja a területet. A lámpatestet magasra szerelje, hogy ne tudják azt könnyen elérni és
megrongálni.

2

A teljes biztonság elérése nem lehetséges, hiszen ebben a környezetben az eltökélt betörőnek nem
kell számolnia azzal, hogy mások megzavarják tevékenységében, és ne feledjük mindenféle zár
csak késleltetheti a behatolást. Ellenben a bűnelkövetők általában oda törnek be, ahol ezt kisebb
erőfeszítéssel megtehetik.
Fontos a tulajdonos, bűnmegelőzést elősegítő hozzáállása is.
 Kérjük vegye fel időben a kapcsolatot telekszomszédjaival és állapodjanak meg arról, hogy
éber figyelemmel kísérik egymás ingatlanját. Amikor időnként megjelennek, és gyanús
körülményt
észlelnek,
értesítsék
a
nyomozóhatóságot és egymást.
 Amennyiben azt észleli, hogy betörtek házába
ne menjen be, ne járja össze a nyomokat,
azonnal értesítse a rendőrséget. Működjön
közre a hatóság tagjaival, és adjaon meg
minden szükséges információt részükre!
 Érdemes kialakítani kapcsolatot a helyi
körzeti megbízott rendőrrel, a polgárőrökkel
és információt cserélni velük a területen
megforduló,
gyanúsan
viselkedő
személyekről, autósokról.
 Készítsen egy házi leltárt, melyben -ha
mégsem szállítja el a téli időszakra értékeit- feltünteti az ingatlanban tárolt tárgyak listáját,
feltüntetve azok jellemzőit, műszaki adatait, melyek alapján eltulajdonítás esetén pontos
információt adhatnak a hatóság felé, elősegítve az elkövető elfogását, az eltulajdonított
ingóságok felkutatását.
 Kössön kockázat- és értékarányos biztosítást egy esetlegesen bekövetkezendő kár enyhítése
érdekében.
Vigyázzunk értékeinkre!
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