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HA MÉGIS MEGTÖRTÉNT A BAJ

ÖNKÉNTES SEGÍTŐK: 

Azonnal értesítsék a rendőrséget!

TUTOR ALAPÍTVÁNY, 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0029, 

„EGYÜTT 
AZ ÁLDOZATVÉDELEMBEN” 
PROJEKTJE:
MIBEN SEGÍTÜNK?

A bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatainak tájé-
koztatást nyújtunk az igénybe vehető szolgáltatásokról, 
segítünk az ügyintézésben.
A megrázkódtatást, amelyet a bűncselekmény okozott, 
egyéni és csoportos terápiával pszichológus segít fel-
dolgozni.
Akciócsoportunk munkatársai rövid időn belül az áldo-
zat környezetében tudnak segítséget nyújtani. Kérésre 
otthonukban keressük fel az áldozatot és családtagjait.
Biztonságtechnikai szakemberek bevonásával előadá-
sokat tartunk arról, hogyan lehet elkerülni az áldozat-
tá válást.
Lakossági fórumokat szervezünk a bűnmegelőzés ér-
dekében.

A munkánkat a kölcsönös bizalomra alapozva és teljes 
titoktartással végezzük. A szolgáltatásainkat minden-
ki önként veheti igénybe.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Ingyenesen hívható zöld számunk: 06 80 620 300
honlap: www.aldozatvedelem.info.hu
e-mail: hevesialdozatos@gmail.com
Személyes ügyfélfogadás:
Tarnalelesz, Kossuth út 3.
Gyöngyös, Fuvaros u. 5., Fő tér 9.
Boconád, Szabadság tér 14.
Hatvan, Kossuth tér 2. Polgármesteri Hivatal udvara



Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk ez nem történhet meg, 
pedig bármelyikünk válhat bűncselekmény áldozatává. Az idős 
emberek fokozottan kiszolgáltatottak az erősebbel szemben.  

A LEGGYAKRABBAN ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK: 

„Trükkös” lopás:
Az elkövető valamilyen kitalált történettel vagy hamis igazol-
vánnyal eléri, hogy beengedjék őt a lakásba, udvarra. Eltereli a 
sértett figyelmét, és meglopja.

 „Besurranásos” lopás:
Kihasználva, hogy a lakás bejárati ajtaja nyitva van, az elkövető 
a lakásba besurranva gyorsan összepakolja a keze ügyébe eső 
értékeket. Ha közben találkozik a sértettel, ügyesen kimagya-
rázkodik, rosszabb esetben bántalmazza.

Betöréses lopás:
Az értékek megszerzése érdekében a tolvaj betöri az ablakot, 
kinyitja a zárt ajtót, falat bont. 

Rablás:
A rabló személy elleni erőszakot, fenyegetést alkalmaz, vagy ki-
használja a sértett védekezésre képtelen állapotát. Az elkövetők 
a bejárati ajtót, vagy ablakot befeszítve, betörve törnek rá főként 
az éjszakai órákban a sértettekre és bántalmazással, fenyege-
téssel kényszerítik  őket az értékeik átadására. 

Természetesen minden bűncselekményt vagy támadást nem le-
het megelőzni, de sokat tehetünk az áldozattá válás kockázatá-
nak csökkentése érdekében.

NÉHÁNY ALAPVETŐ MAGATARTÁSI SZABÁLY:

A lakást, a kaput, azokat a nyílászárókat, amelyekre nincs rálá-
tásuk, de könnyen behatolhatnak rajta, akkor is tartsák zárva, 
amikor otthon tartózkodnak!

A lakótársakkal gondoskodjanak a helyiségek (lépcsőházak, kö-
zös tárolók, pincék) megfelelő zárásáról.
Idegeneket ne engedjenek be a lakásba!

Lakásban elkövetett betörés, rablás megelőzése:
Feltétlenül javasoljuk a nyílászárók felmérését és megerősíté-
sét, az ablakokét egészen a második emeletig, attól magasab-
ban pedig elsősorban a bejárati ajtóét.

Fontos a lakás, ház környezete is, van-e olyan tárgy (esőcsator-
na, házhoz közel álló fa) az ablakok közelében, ami jó létra lehet 
a behatoló számára. A fa koronája visszavágható, az esőcsator-
na, egyéb vezeték szakszerűen távolabb helyezhető.

Jó megoldás lehet az ablakra védőfólia alkalmazása, jó szolgá-
latot tehet a redőny és a legbiztonságosabb a védőrács. 

Fontos, hogy a bejárati ajtó és a nyílászárók környezetében a 
növényzet ne takarja az esetleges behatolót. Hasonlóképpen 
fontos a jó világítás, lehetőség szerint alkalmazzon mozgásér-
zékelő lámpákat.

A KISZOLGÁLTATOTTSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVA-
SOLJUK TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁT, PÉLDÁUL:

Vezeték nélküli kapucsengő („SOS” Szomszédhívó):
A készülék két egységből áll, egy kisméretű nyomógombbal 
ellátott adóegységből, valamint egy falra szerelhető vevőegy-
ségből. Vészhelyzet esetén az adóegység gombját lenyomva a 
hatótávolságon belül lévő vevőegység ébresztésre alkalmas 
hang- és fényjelzést bocsát ki, ily módon jelezve a közelben lakó 
szomszédnak, aki időben tud segítséget hívni, illetve az elkövető 
tevékenységét megakadályozni.

Elektromos ajtóék – nyitásjelző riasztó:
 A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell il-
leszteni, mely az erőszakos nyitás és feszítés hatására hangjel-
zést ad. Az ajtó mozgása automatikusan beindítja a hangjelzést, 
mely riaszthatja a közelben tartózkodókat, illetve elriaszthatja 
a behatolót.

Elektronikai védelem, riasztók alkalmazása:
Az elektronikai védelem a mechanikai védelem hasznos kie-
gészítője, de kerülhet önállóan is alkalmazásra. Felszerelhe-
tünk helyi szirénákat, zajkeltőket, ebben az esetben hívjuk fel 
a szomszédok figyelmét a hang- illetve fényjelzés jelentésére. 
Házi jelző-riasztó rendszer alkalmazása – távjelzésre alkalmas 
segélyhívó rendszerek:
Több vagyonvédelmi vállalkozás üzemeltet GSM rádiós technikai 
megoldású, valamint GPS alapú helymeghatározós segélyhívó 
rendszert, melyen keresztül a bajba került személy egy gomb-
nyomással (vagy akár anélkül, mert például nem érzékel a viselt 
készülék, mozgást vagy életfunkciót) segítséget kérhet  – és kap 
is – a 24 órán át ügyeletet adó diszpécser szolgálattól.

RIASZTÓK, TÁVFELÜGYELETEK, VAGYONVÉDELMI VÁLLAL-
KOZÁSOK, VAGYONVÉDELMI ESZKÖZÖK: 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Heves Megyei Szervezete
3300 Eger, Hadnagy út 8.
Telefon: 36/517-355
Fax: 36/411-877
E-mail: heves@szvmszk.hu


