
 

 

 

Rendőrségi tanácsok a betörések és besurranások 

megelőzésére 

 

 

A betörések és a besurranások megelőzése, valamint ezen bűncselekményekkel okozott 

kár minimalizálása érdekében kérjük fogadja meg az alábbi tanácsainkat!  

 
 Gondoskodjon vagyontárgyainak védelméről! Tapasztalataink szerint a betörők 

elkerülik a riasztóberendezéssel vagy kamerával védett ingatlanokat. Amennyiben 

lehetősége van rá, védje otthonát házőrző kutyával is.  

 
 Utcafronti kapuját, bejárati ajtaját mindig tartsa zárva, még akkor is, ha a lakásban, 

vagy a kertben, illetve az udvaron tartózkodik. Ha elhagyja otthonát, valamennyi 

nyílászárót zárja be, és tegye ezt meg éjszakára is! A bejárati ajtó kulcsát ne rejtse el a 

közelben, azt tartsa magánál! 

 

 Melléképületeinek ajtóit lássa el megfelelő zárral, vagy betörésbiztos lakattal, és zárja 

is azt! Az udvaron ne hagyjon őrizetlenül szerszámokat, műszaki cikkeket, valamint az 

udvarban vagy garázsban álló gépjárművét is zárja be!  

 

 Hosszabb időre történő elutazása előtt kérje meg egy megbízható ismerőst arra, hogy 

naponta többször felügyelje lakását, amelynek alkalmával pl. mozgassa a sötétítőket, 

ürítse a postaládát. Ha szomszédja nem tartózkodik otthon, ne árulja el ezt 

idegeneknek! 

 
 Ne tartson otthonában jelentős mennyiségű készpénzt! Értékeit lehetőleg tartsa 

beépített széfben. vagyontárgyainak azonosító jegyeit (gyártási szám, leírás, rajz, fotó 

stb.) jegyezze fel! Otthon tartott értékeivel ne hivalkodjon!  

 
 Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert 

ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni! Egyedül élő nők – saját biztonságuk 

érdekében – elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel! 

 
 Legyen gyanakvó az Önhöz becsengető idegenekkel és ne engedje be őket a lakásába! 

A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat és jegyezze meg, hogy a 

szolgáltatók nem hoznak házhoz pénzt és nem kérik, hogy otthonában fizesse be 

számláját.  

 

 Kérjük, tájékoztassa a Pápai Rendőrkapitányságot, ha gyanús személyre, vagy 

gépkocsira figyelt fel a lakókörnyezetében! Próbálja meg személyleírásukat 

megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát pedig írja fel! 

 

 Amennyiben mégis betörnek az otthonába, ne próbáljon ott rendet rakni, hanem 

azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélyhívó számok 

valamelyikén! Az esetleges nyomok biztosítása céljából a lakáson kívül várja meg a 

rendőrök kiérkezését! 

        Pápai Rendőrkapitányság 


