A kriminálstatisztika alapján a betöréseket leggyakrabban a
nyílászárók megrongálásával: azaz ajtó-, illetve ablakbetöréssel,
azok befeszítésével, benyomásával követik el.

Betörés

Mit tehetek, azért hogy a lehető legkisebbre csökkentsem a
betörés kockázatát?
A betörők az ingatlan „leggyengébb pontját igyekeznek
megtalálni, ahol a legkisebb erőfeszítéssel a leggyorsabban
tudnak be- és kijutni.

Tudta, hogy a betörések nagy
része nappal történik?


Akkor jönnek, amikor senki nem
látja őket!

A betörők általában lakásokba és
családi házakba napközben törnek
be, míg éjjelente az üzlethelyiségek,
irodák és raktárak a veszélyeztetettebb helyszínek.


Mindig a legkisebb ellenállást
választják!

A nyitva hagyott teraszajtók vagy
pinceablakok vonzzák a betörőket.
Ha az ellenállás túl nagy, vagyis ha
az ablakok és az ajtók zártak és rács
is van rajtuk, másik célpontot keresnek.
 Egyszerű eszközöket használnak!

A betörők több módon próbálják kideríteni, hova érdemes betörni
és mikor nincs otthon a tulajdonos. Ezért nem ajánlott képeket
megosztani a lakásokról és az értéktárgyakról, a nyaralásról
pedig a legjobb csak utólag posztolni!

A legtöbb betörést egyszerű szerszámokkal hajtják végre. A csavarhúzó vagy a feszítővas a legelterjedtebb, akár a ruházat alatt is elrejthetőek.
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Ingatlanja védelme érdekében kérem, fordítson figyelmet az alábbi ajánlásokra is!
 Nyílászáróira szereltessen biztonsági rácsokat.
 Tudta, hogy a betörések egy egyszerű zárcserével illetve néhány egyszerűbb zárkiegészítő
felszerelésével meggátolhatóak?
 Telepítsen vagy telepíttessen elektronikus riasztórendszert, kamerarendszert és mozgásérzékelős lámpákat.
 Amikor hosszabb ideig nem keresi fel a házát az értékesebb eszközeit ne hagyja az ingatlan
területén, vagy ha mégis, úgy gondoskodjon azok szem elől történő elrejtéséről.
 Ha ingatlanjának területén tartózkodik, napközben is zárja be a bejárati és a kertajtót.
 Ne rejtse el kulcsait ingatlanán, azokat mindig vigye magával.
 A nagyobb értékű ingóságairól készítsen fényképeket, írja föl gyári azonosítóit.
 Ha mégis betörést észlel, ne essen pánikba és ne takarítson. Az elkövető által hátrahagyott
nyomok értékes információkat jelenthetnek a rendőrség számára!

Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre és a szomszédok biztonságára, értékeinek védelmére!
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