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Az (el)riasztó ajtóék     

 
Egy bűneset, melynek során a betörőt elriasztotta a megszólaló ajtóék 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőkövesden történt egy meleg augusztusi nap hajnali órájában, hogy a 71 éves sértett házánál 
megjelent a betörő, majd befeszítette a bejárati ajtót, hogy magával vigye mindazt amit talál. 
Amikor engedelmeskedve az erőszaknak recsegve kinyílt az ajtó, a tulajdonos által lefekvés előtt oda 
helyezett ajtóék hangosan megszólalt, melynek hatására a betörő elmenekült. A hajnali kakasszónál 
hangosabb hang jelezte mindenki felé, itt olyan dolog történt amire oda kell figyelni, ami mellett nem 
lehet elmenni.    
Az ajtóék megvédte a sértettet házát lehet, hogy a testi épségét is. A cselekmény megszakadt, és  kár 
sem keletkezett. 
Az idős ember veszélynek vannak kitéve! 
A bűnözés tendenciája azt mutatja, hogy fokozottan veszélyeztetettek az idős korosztály tagjai, mivel 
kevésbé képesek megvédeni magukat, így könnyebben válnak sértetté. 
A zseblopástól a trükkös lopáson át a betörésig különféle elkövetési módszerekkel károsítják meg 
őket, és kisebb számban erőszakos támadásokat is elszenvednek. Ez utóbbi cselekmény a rablás, mely 
történhet közterületen, vagy az otthonába hatol be a tettes és itt történik a bántalmazás. 
Fontos társadalmi érdek, hogy fokozzuk az idős ember védelmét, melynek mindig van 
aktualitása. 
Mit kell tenni védelmükben? 
A baj akkor kerülhető el, ha tudják mi a megfelelő magatartás a megelőzés érdekében, másrészt 
alkalmazzanak olyan technikai eszközöket, melyek a védekezést elősegítik.  
A jogtalan  behatolás,  a betörés  legjobb ellenszere  a  korszerű zárszerkezettel fölszerelt, több ponton 
záródó, mechanikailag stabil bejárat ajtó. Ajánlott beszereltetni, egy távjelzésre  alkalmas jelző-riasztó 
berendezést, mely jelet küld a vagyonvédelmi cég diszpécser központjába. Ez még az idősek részére is 
elérhető árú szolgáltatás. 
Fontos továbbá, hogy a szükségesnél több készpénzt lehetőleg ne tartson otthon, és értékes 
ingóságairól azok típusáról, és egyéb jellemzőiről készítsen egy listát. Sajnos idősek előszeretettel 
tartanak otthon jelentős készpénzt, sokszor évtizedek megtakarításait, így a jogsértés esetén komoly 
kár keletkezhet. 
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                                                            A védekezés eszközei:                                                        
                 elektronikus ajtóék                                                 elektronikus személyi riasztó 
                                                                                 

              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotók: illusztráció,  forrás: internet 
Elektromos ajtóék egyszerű eszköz, mely karbantartást nem igényel. Működési mechanizmusa, hogy 
az ajtószárnyhoz illesztve annak nyitásakor automatikusan riasztójelzést ad, mely alkalmassá teszi  
arra, hogy az otthon tulajdonosa vagy annak közeli szomszédja időben észlelje a jogtalan behatolást.  
Az eszköz megléte a szubjektív biztonságérzetet erősíti, másrészt a behatoló elriasztására is alkalmas 
lehet, így megszakadhat a cselekmény. 
További előnye az alacsony beszerzési ára, mely jelenleg 1300 Ft, így elérhető bárki részéről. 
A személy riasztóról elmondható, hogy gyufásdoboz nagyságú készülék melybe csatlakozik az egy 
mozdulatra kihúzható szeg, ami kis zsinórhoz van kötve. Kihúzásakor megszólal a 98 db erejű  
hangjelzés mindaddig amíg vissza nem helyezik azt. Utcai támadás során alkalmazható elsősorban 
azzal, hogy a riasztó hang a környezet figyelmét felhívja.  
 
                                                           FIGYELEM!  
A rendőrség „Házhoz megyünk” néven vagyonvédelmi bűnmegelőzési programja útjára indul 
megyénkben, a lakosság biztonságának védelme érdekében. 
2015. november 02-től folyamatosan 2016. május 31-ig Miskolc, Ózd, Kazincbarcika 
városokban információs pontok kerülnek felállításra, ahol szakembereink várják az 
érdeklődőket, bemutatóval és tanácsadással. 
 

                                      Információs pontok nyitvatartása: 
               MISKOLC Plaza I. emelet – minden hónap első hetében 
               KAZINCBARCIKA Tesco Áruház  - minden hónap második hetében 
               ÓZD Interspar Áruház – minden hónap harmadik hetében       
               hétfő-csütörtök: 13.00 – 16.00 óra,   péntek : 15.00 – 18.00 óra 

A vagyonvédelmet elősegítő ajtóék, és a riasztó beszerzésének koordinálásában igény esetén 
közreműködik a B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. 
Hozzájárulhatnak a szépkorúak biztonságának növeléséhez. Több civil szervezet és kormányzat 
tömegesen vásárolt időskorúak részére egyszerű elektronikus eszközöket. 
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