
Az Én 
otthonom 
biztonságban 
van, mert...

...nem csak a cica 
ügyel az otthonunkra, 

megkértem a 
szomszédot, 
hogy figyeljen 
a házra!

...bezártam 
az ajtókat, 
ablakokat!

...az alsó-
épületek és 
a garázs is 
zárva van!

...van
egy jó 
házőrzőnk!

...bekap-
csoltam a 
riasztót és a 
kamerákat!



Védje otthonát, védje értékeit!
• 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 tesszük.

• Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni, az üvegre lehet betörésgátló fóliát ragasztani. A nyitva (bukó-
ra) 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. Társasházak esetében célszerű a földszinti lakások-
ra rácsot szereltetni. 

• A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevet kiírni. Ezáltal kevésbé lehet 
majd következtetni arra, hogy kik és hányan élnek az adott lakásban. 

• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, amennyiben huzamosan távol van la-
kásától, úgy gondoskodjon arról, hogy postaládáját rendszeresen ürítsék, szellőztesse-
nek, így azt a látszatot kelthetik, hogy az ingatlan lakott.
 
• Amennyiben azt észlelte, hogy Önhöz betörtek, azonnal értesítse a rendőrséget. Ne 

változtassa meg a helyszínt, mert nagyértékben megnehezíti a nyomok rögzítését, és 
későbbiekben az elkövetők felkutatását. 
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis bűncselekmény áldozatává válik, 

kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget (107, 112)!



É R T É K E K  A  H Á Z N Á L  
- 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, (ellopják vagy elrabolják értéktárgyait) a rendőrséggel pontos kárlistát tud 
rögzíteni. 

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 
     
     
     

DVD-lejátszó      
     

Házimozi 
rendszer 

     
     

CD-lejátszó 
     
     
     

Fényképezőgép 
     
     
     

Kamera 
     
     
     

Számítógép      
     

Laptop 
     
     
     

Táblagép 
     
     
     

Telefon      
     

Egyebek 

     
     
     
     

Így használja a zsebleltárát: 

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

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

 A zsebleltárt tartsa a felsorolt 
értékektől eltérő, biztos helyen 
(pl. megbízható családtagnál, 
barátnál, munkahelyi 
lemezszekrényben, lakossági 
széfben). 

  Több helyen talál 
fényképszámot, mint 
kitöltendő rubrikát. Ezeknél a 
tárgyaknál célszerű, ha – 
lehetőleg színes – fényképet 
készít értéktárgyairól, és 
azokat mellékeli a 
zsebleltárhoz! 

 Ha kevés lenne a hely, 
helyezzen el pótlapokat! 

 

 
Könnyebb keresni azt, 

amiről tudjuk: 
 

 mi a pontos neve, 
típusa; 

 mi a száma; 
 mennyi az értéke; 
 hogy néz ki, milyen a 

színe; 
 mikor jutottunk hozzá. 

 
EZÉRT TARTSA 

NYILVÁN ÉRTÉKEIT! 

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) Jellemzői, 

ismertető jegyei Fénykép száma 

      
      
      
      
      

 

IV. ÉRTÉKES RUHANEMŰK, SZŐNYEGEK 
(bundák, felöltők, perzsák, stb.) 

Tárgy neve Mérete Anyaga Színe Vásárlás 
időpontja Fénykép száma 

      
      
      
      

 

V. OKMÁNYOK FELSOROLÁSA 
(személyes iratok, bankkártya, betétkönyv, értékpapír, stb.) 

Tárgy neve Száma Típusa Fénykép száma 
Születési anyakönyvi kivonat    

Adókártya    
Személyi igazolvány    

Lakcímkártya    
Vezetői engedély    

Forgalmi engedély    
Útlevél    

Fegyvertartási engedély    
TB kártya    

Bankkártyák    
   

Oklevelek, diplomák    
   

 



1. INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ

2. MOZGÁSÉRZÉKELŐ

3. FÜSTJELZŐ 4. ÜVEGTÖRÉS JELZŐ 5. IP KAMERA 6. REZONANCIA ÉRZÉKELŐ 7. SZIRÉNA 8. SZÉN-MONOXID JELZŐ

9. MENYEZETI MOZGÁSÉRZÉKELŐ

10. AJTÓNYITÁSJELZŐ

OTTHONVÉDELMI ESZKÖZÖK



Számos lehetőség áll a lakosság rendelkezésére annak 
érdekében, hogy betörésbiztossá tehessék otthonaikat.

1./ Infravörös érzékelők
Általában belépésjelzőként alkalmazzák bejárati ajtók-

nál, ahol a két érzékelő között lévő fénykapcsolat megsza-
kadása esetén hangjelzést ad a berendezés. Előnye, hogy 
könnyen és gyorsan telepíthető.

2./ Mozgásérzékelők
Talán az egyik legjellemzőbb elektronikus lakásvédelmi 

eszköz, amely érzékeli a helyiségben történő mozgást, 
amely esetén azonnal jelez.

3./ Füstérzékelő
Életmentő lehet egy ilyen eszköz felszerelése, hiszen ha a 

lakásban valahol is tűz üt ki, akkor azonnal éles hangjel-
zést ad ki, így elkerülhetők a tragédiák.

4./ Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, vagy az ablak üvegfelü-

letére kell felhelyezni - öntapadós ragasztóval. A készü-
lék innentől kezdve éles, jól hallható hanggal jelez, ha az 
üvegfelületet megütik, vagy betörik.

5./ IP kamera
Számos kameratípus kapható otthonvédelmi célra. Szél-

eskörűen alkalmazható, mind önállóan, mind teljeskörű 
biztonsági rendszer részeként. Rögzíti az eseményeket, 
még fény nélküli helyiségekben is.

6./ Rezonancia, vagy rezgésérzékelő
Ezt az eszközt általában nagy üvegfelületek esetén, vagy 

nyílászáróknál alkalmazzák, amely azonnal jelez, ha erő-
sebb fizikai hatás éri az adott ablak, vagy ajtófelületet

7./ Sziréna
Az otthonvédelmi rendszer részeként, valamelyik érzé-

kelőre kötve alkalmazzák. Hangja nem csak a lakástulaj-
donosok, hanem a szomszédok figyelmét is felkelti.

8./ Szén-monoxid jelző
Ez az eszköz az életvédelmet szolgálja, hiszen érzékeli a 

mérgező gáz jelenlétét és hangjelzést ad. Általában nyílt 
égésterű fűtésrendszereknél, garázsokban alkalmazzák.

9./ Menyezeti mozgásérzékelő
Beltérben, helyiségek megfigyelésénél alkalmazzák, ki-

használva a 360°-os érzékelőszöget. Ideális szobák, iro-
dák védelmére.

10./ Ajtónyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra kell felszerelni / felra-

gasztani. Az eszköz beüzemelés után minden nyitásnál 
hangjelzést ad, ezzel figyelmeztetve az épületben tartóz-
kodókat az érkezőkre.

Ezeken túl más rendszerek is segítik a lakások védelmét, 
amelyek nem csak elektronikus, hanem mechanikus vé-
delmet is adnak.

11./ Telefonos mozgásérzékelő
Ennél az eszköznél egy mozgásérzékelő egységet ellát-

ták egy telefonhálózatra köthető modullal, így vészjelzés 
esetén nem csak az ottlakóknak jelez, hanem egy hívást 
is indít a beprogramozható telefonszámra. Így a család-
tagok, segítő ismerősök azonnal értesülnek, ha illetékte-
lenek hatoltak be.

12./ Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyomógomb modulját a laká-

son belül kell elhelyezni, a másikat pedig a közelben lakó 
ismerősnél/szomszédnál, így vész esetén bármikor lehet 
értesíteni, segítséget kérni tőle. Ehhez elegendő meg-
nyomni a falra erősített csengőgombot, amely hatására a 
nála elhelyezett modul hangjelzést ad, ezzel tudatva őt, 
hogy baj van.

13./ Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető technikai eszköz az elekt-

romos ajtóék néven kapható készülék. A szerkezetet az 

ajtószárny és a padló burkolata közé kell illeszteni, mely 
az erőszakos nyitás és feszítés hatására  hangjelzést ad, 
mikor az ajtó rászorul az ék alakú burkolat felső részé-
re,  lenyomva az érzékelő kapcsolót. Az ajtó mozgása 
automatikusan beindítja a hangjelzést, mely riaszthatja a 
közelben tartózkodókat, illetve elriaszthatja a behatolót. 
Karbantartást nem igényel, használata egyszerű.

14./ Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz nagyságú ké-

szülékbe csatlakozik az egy mozdulatra kihúzható szeg, 
melynek végére a csuklóra akasztható zsinór kapcsoló-
dik. Amennyiben a szeg kihúzódik a helyéről, megszó-
lal az erőteljes szirénaszerű hangjelzés, mely a közelben 
tartózkodók figyelmét felhívja. Utcai rablótámadás során 
alkalmazható például kézitáskához rögzítve. 

15./ Rácsok
Az ajtó- és ablakrácsok mechnaikai akadályt állítanak a 

betörő és a lakás közé. Számos kivitele létezik, de rendel-
tetésük ugyanaz. 

16./ Zárak, zárrendszerek
Nagyon lényeges eszközök, hiszen ezek jelentik az első-

számú védelmet az illetéktelen behatolásokkal szemben. 
Mindig megfelelő minőségű és kialakítású zárat kell be-
szerelni, amely kellő biztonságot nyújt a lakástulajdonos-
nak! 

+1 / A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között 

nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.
A mindig bezárt kapu, bejárati ajtó, ablak védvona-

lat jelent a betörők, tolvajok és értéktárgyaink között. A 
szúnyoghálók csak a rovarokat tudják távol tartani a bű-
nözőket nem. Egy biztonsági rács, egy védőfólia az ab-
laküvegen szintén erősítik otthonunk védelmét. Hiába a 
csúcskategóriás riasztó, ha az nincs bekapcsolva.
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