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Betörőtanulmány 

Kik, hogyan, miért? 

Téveszmék, esetek, statisztikák 
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A biztonságról általában 

Azt mondják, hogy a betörők mindig egy lépéssel előttünk járnak. Ezzel a pár sorral szeretnénk 

segíteni Önöknek, hogy ez a „hitvallás” némileg változzon! 

Persze nem lehet régóta elterjedt dolgokat alapjaiban megváltoztatni, de talán lépésről-lépésre 

reméljük, sikerülni fog. 

  

A betörők is az alapján dolgoznak, amit tapasztalnak és hallanak. Nem véletlenül van az a 

jogszabály, miszerint az is elkövetővé válik, aki a tippet adja. És ha az nem közvetlenül a betörő 

fülébe susogja az infót, hanem mondjuk egy kocsmában a haverjának dicsekszik és ezt avatatlan 

fülek is meghallják, már kész is az alap az elítélésére. 

 

Tudjuk, hogy nehéz jó szakembert találni, nehéz a beosztottakat jól kiválasztani, de az biztos, hogy 

megfizetni annyira, hogy tényleg tartja a száját, hát az a legnehezebb. Hiszen elmondhatja, a piacon 

a kofának, hogy képzelje az asszonyom, akihez járok takarítani, hogy az mekkora sóher! Hiába 

takarítok gyönyörűen, egy pohár vízzel nem kínálna meg. A kávéról nem is beszélve! Pedig van 

annak mit a tejbe aprítania. Olyan képek lógnak a falon, a múltkor is jött oda valaki, akinek 

elmesélte, nincs olyan képe, ami legalább ne érne meg fél millió ft-ot. Az ezüstről és az aranyról 

nem is beszélve. A kisszobában tartja az összes ékszerét az ágy alatt. Mindig úgy kell takarítanom, 

nehogy meglökjem. Még a végén kiborítom, és azt hiszi, én piszkáltam. Pedig nem nyúlnék én 

semmihez sem. Engem becsületes embernek neveltek a szüleim. Meg amúgy riasztójuk is van. 

Annyit kínlódok a ki-bekapcsolással. De nem felejtem ám el a számokat! Itt hordom a 

pénztárcámban felírva.  

 

Nincs akadály, ha valahová be akarnak menni 
 

Egy budai ház legfelső szintjére a betörők úgy mentek be, hogy mivel az ajtó biztonsági ajtó volt és 

nem sikerült betörniük, a tetőablakon keresztül próbálkoztak. Hiába a magasság, kiléptek a 

lépcsőház ablakán, fel a tetőre, és be a tetőtéri ablakon. Ékszert, készpénzt, vittek el, természetesen 

a nehéz tárgyakkal nem foglalkoztak. Azt viszont már tapasztalatból tudták, hogy a hűtőszekrény 

mélyhűtő részébe is benézzenek. Oda szokták tenni az emberek a kötvényeket, pénzeket, zacskóba 

csomagolva.  

Amikor nem szakember végzi a kiépítést 
 

Találkoztunk már olyan házzal, ahol a riasztórendszert olyan ember építette ki, aki autó riasztóval 

foglalkozott. Nem lehet sok a különbség. Ugye? Nem volt vele baj, egészen addig, amíg nem jöttek 

a betörők. A sziréna túl alacsonyan volt, az ajtaján nem volt szabotázskapcsoló. Nem volt 

szabotázskör. Letépték a szirénát. Bent a vezetéket ragasztotta, és persze egy idő után szépen 

lebegni kezdtek. Úgy érezhette magát az ember, mint egy mosodában, csak a kiteregetett ruhák 

hiányoztak a kötélről! Nem szabad figyelmen kívül hagyni semmit! Az előírásokat be kell tartani! 

Mert különben csak kidobott pénz minden riasztóra szánt kiadás. 
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A távfelügyelet nélküli rendszerek 
 

A riasztórendszer kiépítését követően a lakók nem kértek távfelügyeletet. A szomszédban két idős 

hölgy lakik, ők mindent hallanak. Ha gond van, már hívják is a rendőröket. Egészen addig 

működött a dolog, amíg a betörők le nem tépték a szabotázskapcsoló hiányát élvező szirénát. Hang 

nélkül már az idős hölgyek sem tudtak segíteni! Bár kukucskálni azt nagyon tudtak, de pont akkor 

nem néztek ki, amikor a szirénát letépték. Már csak a hátukat látták az elkövetőknek, amikor az 

ékszerekkel elfutottak. 

 

A látogatók 

Ki fog minket „meglátogatni”? 
 

Ha nem a nagymama, akkor a betörő. Csak a másodikat nem fogadjuk szívesen! És nem tudhatjuk 

előre, melyik lesz az, aki hozzánk vetődik? Az, amelyik azért tőr be hozzánk, mert a gazdasági 

válság miatt elvesztette az állását, nem tud a gyerekeknek ennivalót venni, ő a megélhetési betörő. 

Vagy a másik, aki vérprofi, aki erre szakosodott? Kifigyeli, hogyan éljük a mindennapjainkat. 

Mikor megyünk el otthonról dolgozni, mikor jövünk haza. Megyünk-e az óvodába a gyerekért, vagy 

mikor vannak a heti bevásárlásaink?  

 

Eset 

Egy ismerősünk mesélte (még 15 évvel ezelőtt), hogy minden nap, délután kettőkor indult el a 

gyerekekért az oviba. Ez nem vett igénybe többet általában fél óránál, mert siettek haza, és csak 

később mentek le a játszótérre. Egyik nap, amikor ment haza oviból a gyerekekkel, kilépve a liftből 

azt vette észre, hogy nincs bezárva a bejárati ajtó. Belépett a lakásba, és a szokásos kép fogadta. 

Felforgatott nappali, hálószoba. Rohant a gardrób szekrényhez az előszobába. Kinyitotta, és a felső 

polcon szerencsére ott volt a csomag. Egy millió forintot kért kölcsön a férje, egy munka 

beindításához. Azt nem találták meg! Amit vittek, videó, tv. Már csak egy dolga volt, hívni a 

Rendőrséget. Ja és a másik. Riasztót csináltatni távfelügyelettel! 

 

És mikor is „látogat” el hozzánk? 
 
A betörések többsége péntek éjszaka, éjfél és hajnal 3 óra között történnek. Vajon miért? Kell 

szombatra bulizni a pénz? Addigra minden lopott dolgot eladnak, és mehetnek szórakozni, 

drogozni, csajozni. 

Vagy hét közben általában dél és kettő között, amikor még garantáltan mindenki dolgozik, az 

idősek meg lepihentek ebéd után. Még a feltört lakás kilincsére is kiakasztja a szemetes zsákot a 

betörő, hogy minél később fedezzék fel a bajt a lakók. 
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Eset 

A házaspár elment színházba. Mire hazaértek, a kirámolt házat találták. Az udvar végében a bokor 

tövében jól látható volt, ott várakozott a betörő. Megfigyelte a lakókat. Közben jól elcigarettázott, a 

csikket is elszórta a bokor aljába. Ő kivárta a sorát. És mindent vitt. Maradt utána a nagy semmi, az 

idegeskedés és az utána járások mellett.  

 

Eset 

Volt olyan betörő, aki még a kutyára is vigyázott. Éjszaka látogatta meg 

a lakókat, egy Pest megyei házban. Szegény kis jószágot az udvaron, a 

teraszon találta a betörő. Fiatal, kistermetű, játékos, és sokat ugató 

kiskutya. Nem házőrző típus. Nagyon útban volt, ezért az elkövető 

betette az udvar közepén álló autó nyitott rakterére. Amikor dolga 

végezetten távozott, arra is volt ideje, hogy a kutyust visszategye a 

teraszra.  Háromszor ment még vissza! A kutyust minden alkalommal az 

autón „tárolta”, amíg ő ott dolgozott. A 3. alkalom után már a házigazda 

sikeresen eldöntötte, hogy akkor talán ki kellene építtetni a riasztót. 

 

 

 

  

Sajnos meg kell értenünk, hogy az elkövető, ha olyan házban, lakásban jár, ahol azt látja, van miért 

visszatérni, meg is fogja tenni! A rendőrök el szokták mondani a sértettnek, hogy vigyázzon, 

csináltassa meg a riasztót, kérjen szakembertől tanácsot. Az okosabbja megteszi, a másik azt 

mondja, hogy minek. Hiszen már mindent elvittek. Ide ugyan nem jönnek többé. Pedig ez nincs 

így!! Menni fog. Lehet, hogy nem másnap, de fog.  

 

Még mindig a típus, ki jön hozzánk 

Eset 

Volt már olyan, hogy bementek az idős hölgyhöz, akinek nem volt sok mindene, de a régi időkből 

visszamaradt csinos kis ruháiból talán az őt követő drogos fiatal, azt a következtetést vonta le, hogy 

van mit a tejbe aprítania a „nyanyának”. Nem tudta ezt jól felmérni.  

És ugye már hallhattuk a tv-ben, hogy pár száz forintért megöltek valakit. A kriminál pszichológus 

szerint egy betörőnek nem az számít, hogy mi áll előtte akadályként: egy ajtó vagy egy lámpa, vagy 

egy ember. A lényeg, hogy mindenen átfurakodva megszerezhesse az általa áhított dolgot. Ha egy 

ajtó, vagy ember áll ott leküzdendőként, nem érzékeli. Csak megy. Így lehet az, hogy egy embert is 

le tud szúrni, vagy meg tud fojtani, pár forintjáért. 
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Akkor is mennek, ha otthon van valaki! 

Eset 

Szerencsés volt az a hölgy, aki elment otthonról egy 

belvárosi, 3. emeleti lakásából dolgozni. Amikor 

hazaért, azt tapasztalta, hogy a rácsozott bejárati ajtó 

ablaka be van törve, kiskutyája elbújva valamelyik 

ágy alatt, mindene felforgatva, ékszereit is, és a 

pénzét is elvitték. Azt mondta, hogy ezeknek az 

ékszereknek igazából eszmei értéke van, hiszen az 

édesanyjától örökölte. Ezek már nem pótolhatók. 

A riasztó kivitelezése során annyit kért tőlünk, olyan 

legyen a rendszere, hogy ez a szegény kis állat 

többet ne féljen, és hogy ne tegyenek kárt benne a 

betörők. 

 

Neki is szerencséje volt, mint a barátnőjének. Hiszen a barátnőjéhez ráadásul úgy mentek be, hogy 

ő otthon aludt éjszaka. 

Felébredt a zajokra, de volt annyi lélekjelenléte, hogy nem kelt fel az ágyából. Volt annyi 

lélekjelenléte, hogy kivárta, amíg az elkövetők távoznak. Így nem bántották, mert nem vették észre. 

Viszont elvitték a családi ékszereket, amiket nem lehet pótolni. És ki tudja. Ha felkel, rájuk 

ripakodik, nem jár-e úgy mint az idős hölgy, akit pár forintjáért megöltek. 

Eset  

Az egyik szélső kerület családi házában a lakók úgy, mint ahogy tették ezt máskor is, nyugovóra 

tértek. A reggeli eszméléskor vették csak észre, hogy mindenüket felforgattak, a saját létrájuk a 

gyerekszoba ablak alá volt támasztva, ott jöttek be a betörők, a gyereket átlépve jutottak az 

épületbe. Rettenetes volt látni az apát, aki utólag elmesélte, mennyire rossz volt belegondolni, hogy 

a gyerek élete talán azon múlt, hogy nem ébredt fel senki. 

Eset  

Egy budaörsi családi házba is éjszaka ment a betörő 

garázdálkodni. A tulajdonos, aki felébredt a 

konyhából kiszivárgó zajra, egy szál 

ádámkosztümben nézett utána, hogy mi okozhatja a 

hangokat. A betörő egy szál kolbásszal és egy szelet 

kenyérrel a kezében álldogált a hűtő előtt, és gondolta 

mielőtt távozik az összekészített motyóval, még eszik 

egy falatot. Persze amikor meglátta a tulajdonost, 

eldobott mindent, és futásnak eredt arra, amerről 

bejött a házba. A felébredt házigazda pedig utána. 

Már több utcányit futhattak, amikor a tulajdonos ráébredt arra, hogy az öltözéke nem felel meg a 

kívánalmaknak, így felhagyott az üldözéssel, haza ment, felöltözött, és értesítette a Rendőrséget. 

Sajnos ők hiába siettek a helyszínre, már bottal üthették a nyomokat, nem találták meg a betörőt. 
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Betörői szokások 

Ott távoznak, amerről jöttek! 
  

Egy szintén külső kerület családi házát is éjszaka látogatták meg a betörők. Az idős házaspár már 

felment a hálószobájukba, hogy lefeküdjenek aludni, amikor is a feleség kérte a párját, hogy hozzon 

egy kis vizet a konyhából, mert megszomjazott. A férj lement a konyhába, ahol szembe találta 

magát a betörővel. Rákiabált, hogy mit keres maga itt! 

Mire a betörő szerencsére sarkon fordult, és elfutott. Az idős úr, annak ellenére, hogy tél volt, egy 

szál pizsamában, mezítláb futott a betörő után, a kerten keresztül, a szomszéd kerítéséig. De nem 

érte utol. Csak akkor kezdte el érezni, milyen hideg is tud lenni, egy téli talaj, amikor feladta az 

üldözést. A betörő a szomszédból jött át, végig a kerten, és erre is távozott. A bácsi persze a 

szomszédos telekre már nem követte. És nem azért, mert ő a kivágott kerítésen nem fért volna át! 

Dehogy is. Más telkére illetéktelenül nem lépünk. Csak ezt nem mindenki látja így! 

 

Az új építésű lakóparkok sem kivételek! 
 
Az ember azt gondolná, hogy a betörők azt hihetik, hogy egy új építésű lakóparkba beköltözőknek 

úgy sincs semmijük már, hiszen vettek egy házat. De ez nem így van. Sajnos betörnek. És talán 

pont azért, mert az emberek úgy gondolkodnak, hogy elköltöttünk egy csomó pénzt a ház 

megvásárlására, a sorrend inkább a légkondi, bútorok, ez, az, amaz. Riasztót majd. A sor végén van. 

 

            
 

 

Úgy sincs mit elvinni tőlünk, miért törnének be? DE! Igen. Pont ezt használják ki a rossz fiúk. A 

lakók pedig nem tudják élvezni az új lakás örömét, mert amennyiben kipakolták őket, még 

kevesebb az esély, hogy pótolják az ellopott dolgaikat. Az ember homlokára nincs kiírva, milyen 

tehetős, vagy a házra, hogy kik lakják. Ezért nem áll az a tézis, hogy nincs semmim, miért 

kellene félnem. Ezek az emberek azok, akik az eső utáni köpönyeg típusba tartoznak. 
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Eset  

A fiatal pár az új házukba beköltözött, majd a szomszéd nénit bízták meg, hogy vigyázzon a 

házukra, amíg ők nyaralnak. Alig hogy elutaztak, jött egy teherautó, a sofőr becsengetett a 

fiatalokhoz, mire a szomszéd néni átment. Kérdezte, mit akarnak? Az urak elmondták, hogy bútort 

hoztak. A néni mondta, hogy a fiatalok elutaztak, most mi legyen. Az urak azt mondták, hogy nem 

vihetik vissza a bútort, nekik határidejük van. Mire az idős hölgy kinyitotta a házat, a férfiak 

bepakolták a bútort, és távoztak. A néni haza ment. Fél óra elteltével az urak újra visszajöttek, hogy 

baj van, mert kiderült, hogy nem ide kellett volna hozniuk a bútort. Ha lehet nyissa ki nekik a 

szomszéd újra a házat, hogy kihozhassák a nem ide szánt bútorokat. Mire a néni újra kinyitotta, fiúk 

visszapakoltak a teherautóra, és dolguk végeztével távoztak. Kiderült, hogy a bútorokba pakolták a 

lopott dolgokat, és elvittek mindent, amit csak találtak. 

Tipikusan a modern Trójai faló esete. 

 

Kihasználják az emberek jóhiszeműségét! 

 
Nem szabad az idős emberekre bíznunk az értékeinket. Őket más értékrend szerint neveltek, naivak, 

és jóhiszeműek. Mindent elhisznek, amit mondanak nekik. Ilyenek azok az utak, ahol felajánlanak 

nekik ingyen városnézés, ebéd, egy kis termék ismertetővel. És mire feleszmélnek, már alá is írtak 

egy megrendelést, ha szerencséjük van, nem több tíz ezer forintról szól. Ezt tehetik velük akkor is, 

ha a lakásunkat bízzuk rájuk. 

 

Eset  

Egy belvárosi ház földszintjén lakó fiatal férfi a szomszéd bácsit bízta meg, hogy figyeljen a 

lakására. Hamarosan érkezett ide egy csapat, akik azt mondták, hogy meg akarják lepni a barátjukat, 

hogy mire haza jön, szépen kifestenek, visszapakolnak, kitakarítanak. Megérdemli a fiú, mert ő is 

sokat segített már nekik. A bácsi kinyitotta a lakást, és még ő is segített kihordani az értékeket. 

Biztos ami biztos, jól sikerüljön a meglepetés. Sikerült, hiszen betörőknek segédkezett az öregúr, a 

szomszéd fiatalembernek pedig amikor haza ért, csak a  döbbenet maradt, mert mindenét elvittek. 
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A távfelügyelet többet ad 

Ha van riasztónk távfelügyeleti szolgáltatással, akkor a személyes 
biztonságunk is fokozott felügyelet alatt van. 
 
Az egyik távfelügyeletre kötött objektumból pánik riasztást kaptunk. A járőrök annak rendje és 

módja szerint indultak, amilyen gyorsan csak lehetett. Megérkeztek az adott családi házhoz, és 

mivel személy elleni támadás történt, ahogy voltak ugrottak át a kerítésen és igyekeztek volna 

segíteni. Mire földet értek, már rájuk is támadtak a nagytermetű kutyusok. 

 

Így azzal a lendülettel ahogy ugrottak, már jöttek is vissza a biztonságot nyújtó oldalra. Szaladt ám 

a néni is, aki a kutyusokkal játszott, mint utóbb kiderült az udvaron, és elkezdett veszekedni a 

fiúkkal, hogy mit keresnek itt, miért ugrottak be az udvarba! A kollégák nem tudták megértetni 

vele, hogy az ő segítségére érkeztek. A néni felhívta még a fiát is (akit persze már a diszpécser is 

értesített), hogy beugrottak, kik ezek, és egyáltalán. Mire a fia megnyugtatta, hogy csak a dolgukat 

végzik. De mama, mi a baj, miért nyomkodja a támadásjelzőt? Kiderült, a néninek a zsebében volt a 

mobil támadásjelző, és a nagy játék hevében azt nyomkodta, és nem vette észre. 

 

 

                                          
 

 

A következő eset is azt mutatja, hogy jó nagyon, ha az embernek van riasztója és be van kötve 

felügyeletre. Egy idős néni hátra sétált a kertjébe, ahol megcsúszott és sajnos úgy esett el, hogy nem 

tudott mozdulni. Szerencsére annyira még magánál volt, hogy megnyomta a támadásjelzőt, amit 

mindig a zsebében tartott a gyerekei kérésére. A jelzésre a diszpécser el tudta indítani a járőröket. 

Akik az udvarba bementek, a földön megtalálták az idős hölgyet, el volt törve a lába szegénynek. 

Tudtuk hívni a mentőket, és ezzel sokat segíteni. Szerintem ez nagyon jó dolog! 

 
A legpikánsabb esetünk: az ügyféltől érkezett egy pánikriasztás. Járőrök elindultak, személy elleni 

támadás a prioritás legfelsőbb szintjén áll, így mentek mint a gyorsvonat. Kerítésen át, fel az 

emeletre a teraszra, hiszen ott látták, hogy nyitva az ablak. És éppen egy elég intim pillanatban 

találták a házaspárt. Kiderült, hogy 3 éves gyermeküket addig a földszintre kizárták, amíg ők 

szeretkeztek. A kicsi mivel unatkozott, a kezelőegység elé húzott egy széket, felállt rá és a 

gombokat nyomogatta, hiszen ezt látta a szüleitől is! Csak ugye nem úgy, ahogy a pici.  A szülők 
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persze megígérték, hogy legközelebb jobban vigyáznak csemetéjükre, megvárják amíg elalszik, 

vagy a nagyinál van. 

 

 

Ha van riasztónk távfelügyeleti szolgáltatással, csak nem használjuk! 

 
Azt mondják, hogy a szabónak szakadt a ruhája, a cipésznek lukas a cipője. A riasztószerelőnek 

hiába van riasztója távfelügyelettel, a besurranó tolvajtól ő is csak akkor menekül meg, ha a 

csemetéi is megtanulják, ha éjszaka buliból hazaérve a riasztót bekapcsolja az alsó szinten, és csak 

azután fekszik le aludni. Mert kedvenc fia a hazaérkezés után még a kutyust is beengedte a házba, 

de a riasztót nem aktiválta. A kolléga reggel szembesült azzal, hogy nem találja a felesége a kocsi 

kulcsot, a táskáját, pedig abba még a havi befizetendő csekkek a pénzzel is be voltak már készítve. 

Ő sem találta a táskáját és a mobilját. Szerencsére a céges autót nem vitték el, mert az tele volt 

értékes munkaeszközzel. 
 

 

Egy budai házban a házaspár elég korán lepihent. A feleség a legfelső szinten a hálószobába, a férj 

a középső szinten a nappaliba, mert még tévézett egy kicsit. Gyönyörű ház, tele értékkel, az alsó 

szinten garázs, medence, ami szem-szájnak ingere. A tulajdonos a film nézés közepette arra lett 

figyelmes, hogy zörgést hall a háta mögül. Meg sem fordult először, csak megkérdezte: Drágám! 

Miért nem szóltál? Vittem volna fel neked vizet, vagy bármit, amit szeretnél! Ne fáraszd magad! És 

amikor nem kapott választ megfordult, és akkor látta, hogy nem a felesége áll a háta mögött, hanem 

egy idegen ember, akinek tele van a keze értékekkel, amit már összeszedett a házban. Persze amikor 

lelepleződött, eldobott mindent és futásnak eredt. Ő az alsó szinten jött be, a medence felöl. A 

házban igényesen kialakított rendszer távfelügyelettel, csak nem élesítették. Pedig lehetett volna 

úgy, hogy azokat a részeket már beriasztják, amit már nem akartak használni! Mi ebből a tanulság? 

Szerencse, hogy nem támadott a betörő, és az, hogy ha már kiadtuk a pénzt a riasztóra, ne legyünk 

lusták használni! 

 

 

Szintén budai ház, csak egy többlakásos társasház a színtér. Alsó szinten a szülők laknak, az első 

emeleten a felnőtt csemete. Vagy még sem annyira felnőtt? Hiszen az ő lustaságán múlt, hogy a 

szülőket kipakolták! Leszaladt enni, mert a mama főzött neki ebédet. Amikor végzett, felment a 

saját lakásába, de nem riasztotta vissza a szülők lakását, hiszen mindjárt jönnek. Hát nem ők jöttek, 

hanem a betörők. És mivel nem volt beriasztva, nyugodtan dolgozhattak az elkövetők. Valószínű, 

hogy a csemetét nem dicsérték meg a szülők! 

 

 

A távfelügyelet bármennyire is modern és sokat segítő szolgáltatás, csak akkor tudunk mozdulni és 

segíteni, ha az ügyfél beriasztja a lakását, irodáját. Még ráérzéssel nem tudunk távfelügyelni.  A 

csodákra még nálunk is várni kell! De igyekszünk megoldani! 

 

 

 



 

Tanulmányok betörők ellen – AS Solutions Kft. esettanulmánya 
Copyright – a tanulmányban szereplő minden szöveg az AS Solutions Kft. tulajdona. 

Elérhetőségek: web: www.assolutions.hu email: as@assolutions.hu  
telefon: (06 1) 279 22 45, cím: 1119 Budapest, Pajkos u. 80. 

Betörési statisztikák 

A város melyik kerületében kell fokozottan számítani betörésre? 

Forrás: Ingatlan Magazin.com 
 
 

Kerület 
Lakások 
száma 

Lakásbetörések 
száma 5 éves átlagot 

figyelembe véve 

Betörés 
valószínűsége egy 

éven belül 

Betörés esélye a 
legbiztonságosabb 

kerülethez viszonyítva 

I. 16 600 80,4 0,48% 2,5-szeres 

II. 47 668 305,2 0,64% 3,4-szeres 

III. 61 137 288 0,47% 2,5-szeres 

IV. 47 019 218,6 0,46% 2,4-szeres 

V. 19 250 92,6 0,48% 2,5-szeres 

VI. 26 049 86,8 0,33% 1,7-szeres 

VII. 36 577 69,4 0,19% viszonyítási alap 

VIII. 41 816 174,4 0,42% 2,2-szeres 

IX. 38 982 227,4 0,58% 3-szoros 

X. 37 353 201,8 0,56% 2,9-szeres 

XI. 73 690 363,4 0,49% 2,6-szeres 

XII. 33 468 361,4 0,51% 2,7-szeres 

XIII. 70 249 361,4 0,51% 2,7-szeres 

XIV. 70 146 367,2 0,52% 2,7-szeres 

XV. 38 177 163,6 0,43% 2,3-szeres 

XVI. 29 383 214,2 0,73% 3,8-szeres 

XVII. 30 971 170 0,55% 2,9-szeres 

XVIII. 42 467 373,4 0,88% 4,6-szeres% 

XIX. 27 225 222,8 0,82% 4,3-szeres 

XX, 30 299 228,8 0,76% 4-szeres 

XXI. 32 634 246,6 0,76% 4-szeres 

XXII. 21 248 190,6 0,90% 4,7-szeres 

XXIII. 8 592 47,6 0,55% 2,9-szeres 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tanulmányok betörők ellen – AS Solutions Kft. esettanulmánya 
Copyright – a tanulmányban szereplő minden szöveg az AS Solutions Kft. tulajdona. 

Elérhetőségek: web: www.assolutions.hu email: as@assolutions.hu  
telefon: (06 1) 279 22 45, cím: 1119 Budapest, Pajkos u. 80. 

Település 
Lakások 
száma 

Lakásbetörések 
száma 5 éves átlagot 

figyelembe véve 

Betörés 
valószínűsége egy 

éven belül 

Betörés esélye a 
legbiztonságosabb 

kerülethez viszonyítva 

Salgótarján 18 276 31,4 0,17% viszonyítási alap 

Dunaújváros 22 831 51 0,22% 1,3-szeres 

Szeged 75 732 177 0,23% 1,3-szeres 

Miskolc 75 747 267,8 0,24% 1,4-szeres 

Békéscsaba 29 240 71,2 0,24% 1,4-szeres 

Győr 55 350 156 0,28% 1,6-szeres 

Tatabánya 29 978 83,6 0,28% 1,6-szeres 

Veszprém 26 062 81,6 0,31% 1,8-szeres 

Szolnok 33 758 104,8 0,31% 1,8-szeres 

Székesfehérvár 42 981 133,6 0,31% 1,8-szeres 

Zalaegerszeg 25 497 81,8 0.32% 1,9-szeres 

Debrecen 89 716 369,8 0,41% 2,4-szeres 

Szombathely 33 655 144,8 0,43% 2,5-szeres 

Budakeszi 5 382 25 0,46% 2,7-szeres 

Eger 25 295 126,2 0,50% 2,9-szeres 

Nyíregyháza 50 269 267 0,53% 3,1-szeres 

Kaposvár 27 911 150,6 0,54% 3,1-szeres 

Szekszárd 14 923 80,4 0,54% 3,2-szeres 

Pécs 69 458 375,6 0,54% 3,2-szeres 

Gödöllő 12 070 67,8 0,56% 3,3-szeres 

Kecskemét 46 329 264,8 0,57% 3,3-szeres 

Érd 21 993 135,6 0,62% 3,6-szeres 

Ózd 14 953 98,4 0,66% 3,8-szeres 

Budaörs 10 269 98,6 0,96% 5,6-szeres 

Siófok 11 710 136,4 1,16% 6,8-szeres 
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Az adatok forrása: a Legfőbb Ügyészség tájékoztatója (Origo: 2012.05.20.) 

 
 

 

 
                    
 
 

Kevesebb lopás, több betörés 

Kontrát Károly belügyi államtitkár már április elején azt mondta a rossz közbiztonság miatt a 

parlamentben a belügyminisztert kérdező jobbikos Staudt Gábornak, hogy "a vagyon elleni 

bűncselekmények száma 7,8 százalékkal csökkent". A Legfőbb Ügyészség által közzétett adatok 

szerint az államtitkár tévedett ugyan a mértékben, de valóban kevesebb volt az ilyen 

bűncselekmény: 6 százalékkal, 273 ezerről 256 ezerre esett vissza. A leggyakoribb ilyen 

bűncselekményből, a lopásból tavaly 136 800-at regisztráltak, ami háromszázalékos csökkenést 

jelent 2010-hez képest, de ez is több, mint 2009-ben volt. 

A statisztika persze csalóka is lehet. 2007-ben például azért kezdett csökkenni a bűncselekmények 

száma, mert ekkor emelték fel 20 ezer forintra az úgynevezett szabálysértési értékhatárt. Ez azt 

jelenti, hogy az ennél kisebb értékű lopásokat (amiből 2011-ben majdnem 60 ezret regisztráltak) 

kivették a bűnügyi statisztikából, azok szabálysértésnek számítanak. Mivel április 15-től immár 50 

ezer forint az értékhatár, ez valószínűleg meg fog ismétlődni a 2012-es és 2013-as statisztikákban 

is. 
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A lopással szemben tovább nőtt a betörések száma: tavaly több mint 45 ezer ilyen bűncselekmény 

történt, ami az utóbbi évek legmagasabb értéke, hiszen 2010-ben 44 ezer, 2009-ben pedig 37 ezer 

betörés volt.  

 

Budapesti bűntérkép 

Forrás: Origó, 2012. 04. 19-én megjelent cikk 
 

Elkészült a budapesti betöréstérkép 

A budapesti lakásbetörések gyakorisága korántsem mutat egyenes összefüggést az ingatlanok 

értékével és a tulajdonosok vagyoni helyzetével - derült ki FHB Bank által (a Központi Statisztikai 

Hivatal és a Belügyminisztérium adatai alapján) összeállított otthontérképből, amelyet a Magyar 

Nemzet ismertet. 

Észak-Buda II. kerületi részein, valamint Kőbányán és Felsőrákoson, Kispesten és Soroksáron 

kifejezetten magas a lakásbetörések a lakásállományhoz viszonyított száma. Vagyis a budapesti 

ingatlantulajdonosoknak ezekben a városrészekben kell a legnagyobb eséllyel számítaniuk arra, 

hogy betörnek az otthonukba. 

Míg a II. kerületben az ingatlanok értéke és az ott élők jövedelme nagyon magas - az ingatlanok 

négyzetméterára meghaladja a 380 ezer forintot, és az egy főre jutó jövedelem is kiemelkedő 

nagyságú -, addig a többi városrészben éppen ennek az ellenkezője a helyzet. A fentebb említett 

négy másik területen mindenütt 220 ezer forint alatt jár a piacon kínált ingatlanok négyzetméterára, 

a lakók jövedelme pedig általában a budapesti átlagnál jóval alacsonyabb. 
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Ugyancsak ellentmond a sztereotípiának (miszerint a betörők a drága városrészek ingatlanjait 

részesítik előnyben), hogy a budai hegyvidék XII. kerületben lévő, értékes otthonokkal teletűzdelt 

részein viszont a budapesti átlagnál kevesebb a betörés. Pedig ez a terület közvetlen szomszédja a 

betörések magas számát tekintve a fővárosi élbolyba tartozó II. kerületi utcáknak, és a két városrész 

között a lakások árát, az itt élők jövedelmét tekintve sincs számottevő különbség. 

A felmérésből az is kiderült, hogy a III. kerületben és a Várban élők is biztonságban érezhetik 

magukat. A budai oldal délebbre fekvő kerületeiben már összetettebb a kép. Az újbudaiaknak a 

budapesti átlagnál kisebb esélyük van arra, hogy otthonukba illetéktelenek jussanak be, de a 

délebbre fekvő XXII. kerületben már a fővárosi átlagnál több lakásbetörés történik. 

A pesti oldalon Csepelen már kicsivel jobbak a kilátások, mint a kőbányai, felsőrákosi, kispesti és 

soroksári ingatlantulajdonosok esetében, de az átlagosnál azért többször kell tolvajok látogatásával 

szembesülniük. A ferencvárosiaknak, valamint az észak-pesti kerületekben lakóknak már az 

átlagosnál kevesebbszer kell betörésre hazaérkezniük, a legjobb helyzetben pedig egyértelműen az 

újpesti, káposztásmegyeri és zuglói lakástulajdonosok vannak. 

 

Betörési körkép az Aegon biztosítótól: 

A válság negyedik évébe lépve egy évtizede nem látott magasságokba emelkedett a hazai bűnesetek 

száma, amely az egyre fogyó népességet látva nem épp egy jó irány- főleg, hogy a válság kitörése 

óta egyre csak növekedik ez a szám. 

Igaz a bűnözők száma némelyes csökkent: tavaly 113 ezren követtek el 451 ezer 

bűncselekményt, míg egy évvel azelőtt 123 ezer ember jutott egy százaléknyinál kevesebb 

bűnesetre. A növekedés nem is tavalyelőtti évhez, hanem 2009-hez képest feltűnő. Ehhez 

viszonyítva már 13 százalék a plusz, amely igen kimagasló. 

Terület és eloszlás 

A betörők nagyjából fele immáron nem a saját megyéjében követi el a bűncselekményeket - 

Budapesten például az 50 százalékot is meghaladja ezek aránya. Vagyis a bűnözők tudatosan 

utaznak sokat, hogy ezzel is csökkentség lebukásuk esélyét. A legnyugalmasabb megyének Békés 

számít, a leginkább fertőzött megyék pedig a fővároson kívül Hajdú-Bihar, Fejér valamint Somogy 

megye, ahol balatoni nyaralók egyre szaporodó feltörése és a turisták kifosztása rondít nagyot 

az összképen. Ám a hosszú távra tekintve mind a betöréses, mind a sima lopások nagy visszaesést 

mutatnak: előbbi 1991 és 2010 között 110 ezerről 45 ezerre, utóbbi pedig 310 ezerről 187 ezerre 

esett vissza (a lopásokhoz az is hozzátartozik, hogy az értékhatár idő közben 10 ezer forintról 20 

ezerre nőtt).  
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2 köszönő levél 

 
1., Szeretném Önöket tájékoztatni és egyben köszönetemet kifejezni az Önök munkatársai a déli 

órákban tanúsított példamutató, bátor módon segítő és eredményes cselekedetéért, amellyel 

megakadályozták Budapest IX. ker-ben az egyik ház előtti kirablásomat. Az Önök járőrei 

segélykiáltásomra villámgyorsan reagálva üldözőbe vették a  táskámat 

elrabló, rohanó tolvajt és el is fogták!!! 

Gratulálok a cégnek, hogy ilyen munkatársai vannak és szeretném ha alkalmat találnának arra, hogy 

hivatalos elismerésben részesítsék a fent említett kollégákat.  

 

 
2.,  Az egyik járőr párosuknak szeretném megköszönni a segítségét. Az illatszer üzletemből szaladt ki 

a férfi, aki illatszereket lopott a boltból és csak akkor vettem észre, amikor már elindult a kijárat felé. 

Amikor a tolvaj kiszaladt az üzletből és segítségért kiáltottam, akkor az Önök kollégái fogták el 

menekülés közben és a rendőrség kiérkezésig a helyszínen tartották. Így visszakaptam az illatszereket, 

amelynek értéke 33 000 forint volt. Köszönöm még egyszer, hálás vagyok Önöknek és a kollégáiknak.  

 

 

Egyedi megoldások? 

 

Ha azt gondoljuk, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne mi legyünk a következők, 

akikhez betörnek, itt van egy-két tipp, amit már biztosan ismernek a rossz fiúk is: 

 

 éjszakára bekapcsolva hagyjuk a lámpát 

 eltorlaszoljuk a bejáratokat minden féle eszközzel, hogy nagy zajt csapjon 

 egy használaton kívüli szirénát teszünk a homlokzatra 

 egy használaton kívüli kamerát teszünk fel 

 a különböző bevásárló központokban vásárolunk fillérekért rendszereket 

 a házőrző kutyus sajnos nem tud a legjobb megoldás lenni: vagy lelövik, vagy a jobbik eset, ha 

gáz spray-vel lefújják 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanulmányok betörők ellen – AS Solutions Kft. esettanulmánya 
Copyright – a tanulmányban szereplő minden szöveg az AS Solutions Kft. tulajdona. 

Elérhetőségek: web: www.assolutions.hu email: as@assolutions.hu  
telefon: (06 1) 279 22 45, cím: 1119 Budapest, Pajkos u. 80. 

Példa, hogyan ne védekezzünk! 

 

Olvastam, hogy az egyik „celebünk” mielőtt elutazott hosszabb útra, felakasztott a nappaliba a 

csillárra egy ember nagyságú babát. Vett az egyik gyorsétteremben hamburgert, annak a szaga 

kifejezetten tudta szemléltetni egy idő után, a halott ember szagát. Ő így próbált védekezni a 

betörők ellen. Nem jött be. Már vagy 5-ször betörtek hozzá! Mennyivel olcsóbban jött volna ki, ha 

egy jól megtervezett, távfelügyeleti szolgáltatással egybekötött riasztórendszert választ! 

 

Gyakori kérdések: 

 

1., Ha annyi mindent kiépíttetek, riasztó, kamera, rácsok, stb., akkor nem hívom fel inkább 

magamra a figyelmet? 

 

Nem. Azt éri el vele, hogy a betörő oda fog menni, ahol egyszerűbb behatolási lehetőséget lát. 

Mint tudjuk a betörők nem szeretnek dolgozni, és mivel az Ön lakásával bíbelődni kell, inkább 

egyszerűbb lehetőség után néz. 

 

2., Nem ártalmas egészségre? 

 

Nem. Szerencsére az eszközök semmi olyat nem bocsátanak ki magukból, amely ártalmas lenne 

akár emberre vagy állatra. A betörőkre annál inkább! 

 

 

3., Most minden lépésemről tudni fognak? 

 

Nem. Csak annyit fogunk tudni, hogy mikor nyit- és zár. Van-e áramszünet. Az életét ugyanúgy éli, 

mint eddig. Mi nem láthatunk bele az életébe továbbra sem! 

 

4., Több értesítendőt is megadhatok? 

 

Igen. Nálunk nem kerül többlet pénzbe, akár egy focicsapatot is megadhat. 

 

5., A járőrnek a kódot is meg kell adnunk? 

 

Nem szabad. A kódot csak saját használatra. A járőrök csak a tulajdonossal, vagy az általuk 

meghatalmazott személlyel mehetnek be. Nem jó az, hogy nekünk kell bizonygatni, hogy azt az 

aranyórát ki vitte el.  

 

6., A kutyánkat ugye nem bántják? 

 

Mi szeretjük az állatokat. Természetesen nem bántjuk őket. Ha esetleg a betörő bántotta, és nem 

tudja szegény ellátni „kutyás teendőit”, mi is be tudunk a kertbe menni.  
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7., Mennyire vannak messze a lakásomtól? 

 

Nem az a fontos, hogy mennyire van az objektumtól a diszpécser központ, vagy hogy a kivonuló 

járőr nem a szomszéd házban „székel”-e! Az a fontos, hogy egy megbízható, gyors intézkedést 

tudjunk nyújtani. Ezt pedig egy jól felszerelt és kialakított járőr csapattal tudjuk megtenni. 

 

 

8., Ha nem érnek időben ide, akkor van felelősség biztosításuk, ami alapján a kárunkat 

megtérítik? 

 

Természetesen van felelősség biztosításunk, hiszen ez előírás is egy olyan cégnek, mint mi 

vagyunk. És mi meg is felelünk minden elvárásnak. De nem vagyunk biztosító társaság. A 

távfelügyeleti szolgáltatás nem helyettesíti a vagyonbiztosítást. Sőt! Sokszor elvárják a biztosítók, 

hogy az ügyfélnek legyen riasztója és távfelügyelete, mert olyan komoly értékeket akar biztosítani. 

És amennyiben teljesítjük az elvárt kiérkezési időt, de már a betörő elillant pár percen belül egy 

laptoppal, azt nem mi, hanem a biztosító fizeti ki Önnek. 

 

9., Mire van jogosultságuk az elkövetők tettenérése során? 

 

Az Ön által aláírt Megbízási szerződés jogosít fel arra, hogy mi végezzük a helyszínen a dolgunkat. 

Ön megbíz bennünket, hogy vagyonát védelmezzük. Abban az esetben, ha a helyszínen találjuk a 

betörőt, akkor pedig arra van lehetőségünk, hogy visszatartsuk. A kiérkező rendőröknek, akiket a 

diszpécser indított az objektumhoz, átadjuk.  

 

 

10.,  Ha valóban betörés történt, de lemenekültek az elkövetők, Önök mit tesznek? 

 

A járőr a helyszínen marad, egészen az Ön megérkezéséig. Addig is védik a területet további 

károkozás elkerülése érdekében, ill. hogy biztosítsák a helyszínt a Rendőrség számára. Amikor már 

Ön és a rendőrök is megérkeztek, a jegyzőkönyv elkészítése és aláírása után, ha Ön már nem tart 

rájuk igényt, távoznak. 
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Zárszó 

 
Foglaljuk össze az olvasottakat! A mai világban azt gondolom, fontos, hogy döntsünk. Döntsünk 

arról, hogy mit egyen a gyerek, milyen iskolába járjon, mivel keressük a kenyerünket, hol lakjunk, 

és hogyan éljük le az életünket! Felelőséggel tartozunk azok iránt, akik mellettünk, velünk élnek. 

Ha pedig összevetettük a fontossági sorrendben az elérni kívánt dolgokat, kérem Önöket, ezek után 

ne a riasztórendszer és a távfelügyelet legyen az utolsó. Tegyük olyan helyre, amit nem előz meg 

más, csak a megélhetés lépcsői! Ön dönti el, hogy melyik csoportba szeretne tartozni: felkészült, 

tudatos és gondoskodó, vagy az eső utáni köpönyeg csoportba?! 

 

„ Csak egy csapda volt, és ez a 22-es csapdája volt, amely leszögezte, hogy bárki aki közvetlen 

és valóságos veszélyben saját biztonságára gondol, az a döntésre képes elme természetes 

működéséről tesz bizonyosságot!” 

(Heller) 
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