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1. Lakás jellege, épületen belüli elhelyezkedése  
 

a. Régi típusú bérházban felső emeleti függőfolyosón utolsó, lakótelepen felső emeleti vagy folyosó végi 5 p 

b. A talajról elérhető ablakok, erkélyek, ha ezekre nincs szomszédi rálátás 4 p 

c. Családi ház esetén terasz széles erkélyajtókkal, rácsozatlan mellékhelység ablakokkal 3 p 

d. Sűrűn beépített területen lévő társasházban, lakásokkal oldalról körülvett emeleti lakás 1 p 

 
2. A bejárat láthatósága 
 

a. Nem jól látható helyen van, az utcafrontról nincs rálátás, vagy a környezet által takart 3 p 

b. Az ajtó és környezete, a lépcsőház, a kerítés jól megvilágított, áttekinthető  1 p 
 
3. A bejárati ajtó milyen megoldású? 
 

a. Kétszárnyas ajtó 5 p 

b. Egyszárnyas ajtó, kazettás vagy üvegfelülettel 4 p 
c. Lakótelepi 3 p 
d. Egyszárnyas, mechanikus védelmi szempontból megerősített ajtó, nagy látószögű kémlelőnyílással 1 p 
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4. Milyen az ajtó lapjának szerkezete? 
 
a. Belül üres ajtó, kopogtatásra kongó hangot ad 4 p 
b. Tömör keményfa, az üvegfelület ráccsal ellátva 2 p 
c. Tömör lap fém borítással 1 p 
 
5. Az ajtótok szerkezete 
 
a. Házgyári, a lakás építésekor beszerelt tok 4 p 
b. Házgyári, de a lakó által később megerősített tok 2 p 
c. Fémtokkal, falazókörmökkel beépítve, leemelés és kifeszítés elleni biztosítással 1 p 
 
6. Az ajtó tartó pántok 
 
a. Két darab diópánt vagy szögelt zsanér 3p 
b. Három darab diópánt lefeszítés, leemelés és kifeszítés elleni biztosítással 1p 
 
7. A zárak felszerelési módjai 
 
a. Bevéső zár, nem biztonsági betéttel 3 p 
b. Az ajtó belső felületére erősített, biztonsági hengerzárbetéttel ellátott zár 2 p 
c. Két biztonsági, megerősített zártípus 1 p 
 
8. Zárszerkezet 
 
a. Egy darab nem biztonsági zár 4 p 
b. Egy darab biztonsági zár 3 p 
c. Két darab törés ellen védett biztonsági zár 2 p 
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9. Ablakok és egyéb nyílászárók 
 
a. Kívülálló számára hozzáférhető, normál ablaküveggel, festett riglivel rögzített ablak 3 p 
b. Nehezen vagy csak segítséggel elérhető ablak, egyszárnyú dupla vagy biztonsági üvegezésű 2 p 
c. Nincs szellőző vagy más számára elérhető ablak, ha van akkor ráccsal védett 1 p 
 
10. A lakás tulajdonosa 
 
a. Ismert személyiség, orvos, ügyvéd, sikeres vállalkozó 3 p 
b. Az adott házban egyedül élő idős, valamilyen fogyatékosságban szenvedő személy 2 p 
c. Átlagos egzisztenciájú család 1 p 
 
11. A tulajdonosnak a szomszédokkal kialakult viszonya 
 
a. Nem ismeri őket, vagy rossz közömbös a viszonyuk 3 p 
b. Néhányukat ismeri, folyamatos, laza kapcsolatuk van 2 p 
c. Kifejezetten jó a kapcsolat, figyelnek egymás lakására 1 p 
 
12. A lakás kihasználtsága 
 
a. Rendszeresen hosszabb időre üres - főleg délelőtt 4 p 
b. Napközben rendszeresen, több mint 6 órán keresztül és hétvégén éjszaka is üres 3 p 
c. Esetenként rövid időre üres 1 p 
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ÉRTÉKELÉS: 
 
0-8 pont között:  

A lakás betörési szempontból csaknem biztonságos. 
Az Önhöz történő betörés esélye minimális. 

 
9-23 pont között: 

A lakás közepesen veszélyeztetett. 
A betörés esélye 20-60%. Ezen már érdemes elgondolkodni. Az adott válaszok alapján értékelje át a helyzetét! 

 
24-32 pont között: 

Az átlagosnál nagyobb a veszélyeztetettség. 
A betörési esély 80-90% közötti. A betörők ilyen lakásokat keresnek. Biztonsága nemcsak gyors, de alapvető intézkedéseket követel! 

 
40 pont felett: 
 Önhöz már vagy betörtek, vagy igen nagy a szerencséje. 

 

 
12 +1 A lakás veszélyeztetettségét csökkentő tényezők 
 
a. Az ajtóra szerelt biztonsági lánc -3 p 
b. A lakásban, az udvaron tartott kutya -5 p 
c. Kis méretű páncélszekrény, fali trezor alkalmazása -5 p 
d. Az üres lakás felügyeletével megbízott személy -8 p 
e. Egyszerű típusú helyi riasztást produkáló elektronikus riasztóberendezés -10 p 
f. „Néma” riasztást biztosító, magasabb fokozatú elektronikus riasztórendszer -11 p 




