
 
 

Otthonbiztonság egyszerűen 
 

 

A már ismert lakásvédelmi berendezések (hevederzárak, telepített riasztók, biztonsági ajtó, rácsok…stb.) 

mellett számos olyan eszköz is használható, amelyek jóval kedvezőbb árfekvésűek, de hatékonyan 

használhatók otthonunk védelmére. 

A tavasz beköszöntével egyre többen tárják ki ablakaikat, egyre többször hagyják nyitva a bejárati ajtót 

szellőztetés miatt. Ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy a friss levegővel együtt talán illetéktelenek is 

megpróbálhatnak besurranni a lakásokba, családi házakba. Az ilyen esetek megelőzése érdekében ajánlott a 

már említett, kis anyagi ráfordítással beszerezhető otthonvédelmi eszköz alkalmazása. 

 

 
 

- Használjon elektromos ajtóéket, amelyekkel kitámaszthatja nem csak a nyitott, hanem a zárt ajtót is, így 

ha valaki megpróbál bejutni a lakásba és a bejárati ajtót megmozdítja az eszköz hangjelzést fog kiadni, amely 

figyelmeztet a kéretlen látogatóra. 

- Telepítsen nyitásérzékelőket az ablakokra és az ajtókra, amelyek szintén hangjelzést adnak ki akkor, ha 

valaki be akar jutni az épületbe. 



- Nagyon hasznos eszköz a mozgásérzékelős reflektor, amelye az épületen kívülre lehet telepíteni. Amikor 

az érzékelő sugarába (amely állítható) valamilyen mozgás van, akkor a lámpa automatikusan felkapcsol, ezzel 

is jelzi az ismeretlen érkezését, illetve meg is világítja azt. 

- A telepített riasztók mellett lehetőség van olyan eszközök beszerzésére is, amelyek ideiglenesen 

felszerelhetők egy-egy helyiségbe, amelynek védelmét meg kívánják erősíteni. Lehet az nyári konyha, 

műhely, terménytároló, vagy éppen az a helyiség, ahová a kerékpárokat, vagy épp a disznótor után elkészült 

termékeket helyezték.  

Ezek közül olyan miniriasztó is létezik, amelybe programozható egy telefonszám, így ha veszélyhelyzet van  

(ez lehet bűncselekmény, de rosszullét is) azonnal tárcsázza a megadott számot, így már érkezhet is a segítség. 

 

Nagyon fontos! Ha valakihez megpróbálnak betörni, vagy azt tapasztalja, hogy besurranó tolvaj jár a 

lakásában, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy 107-es segélyhívók egyikén. A helyszínt 

lehetőleg ne változtassák meg! 

 

Védje eszközeit, adatait! 

 

Az utóbbi évekbe egyre több adatot lehet tárolni a mobiltelefonokon, laptopokon, tableteken. Ezek javarésze 

személyes jellegű (családi képek, üzenetek, levelezések), de céges eszközökön fontos üzleti titoknak minősülő 

információk is lehetnek. A legtöbb munkáltató már eleve megköveteli, hogy az alkalmazottak mind a céges 

telefont, mind a számítógépet „erős” jelszóval védjék. A magánszektorban is egyre többen zárják már le 

telefonjaikat, tabletjeiket, de továbbra is védelmi rést jelent az, ha egyszerűen, csak egy-két gomb, vagy 

gesztus megtételével fel lehet oldani az adott eszköz védelmét. 

 

 



 

- Személyes és céges adatainak védelme érdekében mindig használjon jelszót, vagy PIN kódot a 

számítógépén, telefonján, tabletén! 

- A jelszó megválasztásakor legalább 6-8 karakter hosszúságú kódot adjon meg, amelyek kis és 

nagybetűket, valamint számokat is tartalmaznak. 

- A jelszó lehetőleg ne a felhasználó neve és születési dátuma legyen, mert azt illetéktelenek is könnyen 

kideríthetik. 

- A legtöbb ilyen berendezést már felszerelnek ujjlenyomatolvasóval. Használják ezeket! 

- Az adatbiztonság szempontjából a legfontosabb, hogy az eszköz ne kerüljön ki a felügyelete alól, na hagyja 

azt könnyen hozzáférhető helyen (asztalon, íróasztalon, tárgyalóban, széken, autóban…stb.).  

- Amennyiben van rá lehetőség, telepítsen olyan szoftvert, amely segít megtalálni az esetlegesen eltűnt 

készüléket – GPS koordináták alapján és természetesen értesítse a hatóságot a történtekről! 

- Amennyiben ellopják, elveszíti telefonját, tabletét, laptopját, azonnal értesítse a hatóságot, a 

rendszergazdáját, illetve változtassa meg jelszavait, hozzáféréseihez tartozó belépési kódjait. Éljen jelzéssel a 

telefonos szolgáltató felé a kéretlen hívások elkerülése végett! 

 

 


