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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Júniusi hírlevelünk különszámában a nyári bűnmegelőzési ajánlásainkból összeállított 

hírlevelünket továbbítjuk Önök felé.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el júliusi különszámunkat, és amennyiben lehetőségük van rá, 

osszák meg ismerőseikkel is az abban foglaltakat. 

     

Hírlevelünk különszámához kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

 

         A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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A nyár veszélyei – nyári bűnmegelőzési ajánlásaink 

 

 

Nyáron is legyünk elővigyázatosak, ne adjunk lehetőséget a tolvajoknak! 

Otthon tartózkodáskor, napközben is zárja be a kertkaput, a bejárati ajtót, mert nem biztos, 

hogy észreveszi a hívatlan látogatót. Miközben a szobában tévézik, pihen, tesz-vesz, a 

besurranó tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeit. 

 

Ha csak rövid időre hagyja el lakását, házát, például kimegy a kertbe, vendégeit kíséri ki, 

vagy éppen ismerőseivel vált pár szót az udvaron, akkor is mindig zárja be az ajtókat (pl.: 

terasz-, hátsó-, vagy garázsajtót) és ablakokat (még a fürdőszobai, vagy a mellékhelyiségen 

lévőket is). 

 

Az ingatlan szellőztetésekor is legyen óvatos! Felügyelet nélkül ne hagyja tárva-nyitva 

földszinti, emeleti függőfolyosóra nyíló lakása vagy kertes háza ajtóit, ablakait! Ellenkező 

esetben az elkövető egy pillanat alatt bejuthat az ingatlanba, és mindent visz, ami könnyen 

mozdítható. 

 

Ne könnyítsük meg a betörők dolgát! Ha szellőztetünk, biztonságtechnikai üzletben kapható 

mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülékkel óvjuk tulajdonunkat. 
 

A tetten ért elkövetőt bárki elfoghatja, és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen 

visszatarthatja. Ennek lehetőségét azonban az adott helyzetet mérlegelve kell eldönteni. Ne 

keveredjen a betörővel dulakodásba, mert nem tudhatja, milyen agresszív reakciót válthat ki 

belőle az ellenkezés. Tettenérés esetén a lehető leghamarabb kérjen segítséget, elsősorban a 

rendőrségtől, de hangos kiabálására akár a szomszédok is felfigyelhetnek és segíthetnek. 
 

Ha elutazik a család, elhagyják otthonaikat 

 

Közösségi médiában ne posztoljuk ki utazásainkat. Útközben ne osszuk meg képeinket 

távollétünkről. 

Időzítő kapcsolóval a lakás világítását, TV készülékét működtetve az otthonlétünket 

szimulálhatjuk. 

 

Kérjük meg egy családtagunkat vagy szomszédunkat, hogy ürítse ki rendszeresen a 

levélszekrényünket; továbbá az utcai függönyöket alkalmanként húzza el, hogy kívülről úgy 

tűnjön, mintha otthon tartózkodnánk, van mozgás a lakásban. 
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Lakásában, házában hasznos a fény- és hangjelzéssel működtetett riasztórendszer, mely 

jelzést küldhet a biztonsági szolgálathoz, vagy a tulajdonos okostelefonjára.  

Kertes ház esetén lehetőség szerint parkoljon autójával a ház előtt. A kertben ne hagyjon elől 

szerszámokat, ne könnyítse meg a betörők dolgát.  

 

Civil szerveződések – SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom): A Szomszédok 

Egymásért Mozgalom olyan civil társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a 

lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, illetve a 

legbiztonságosabb életkörülmények kialakítása. A mozgalom lényege, hogy az egymás 

szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire, 

és a közvetlen lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek a saját és a másik személye, illetve 

tárgyi értékei iránt. A szerveződési formája lehet informális vagy formális. 

 

Házőrző applikáció: töltse le a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kifejlesztett „Házőrző” 

alkalmazást, mely megmutatja, hol vannak otthona betörés szempontjából „gyenge pontjai”, 

és játékosan segít, hogyan tehetné lakókörnyezetét biztonságosabbá!  
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Biztonságos strandolás 

 

Nagyobb értéket (készpénz, okostelefon, ékszer, laptop stb.) ne vigyenek magukkal a partra, 

hagyják azokat otthon, elzárt helyen, vagy az apartmanban, illetve ha már magukkal vitték, 

helyezzék el azokat az értékmegőrzőben! Strandon a táskáikat ne a kerítés közelében 

helyezzék el, mert onnan az elkövetők könnyen kidobhatják azokat kint várakozó társaiknak. 

Értékeiket ne hagyják őrizetlenül, a strandtörölköző nem véd a tolvajok ellen!  

 

A parkolásnál is legyen körül tekintő 

 

Ügyeljen arra, hogy gépkocsijában ne felejtse ott az okmányait. 

Győződjön meg arról, hogy valóban bezárta az ajtókat! 

Ne hagyjon látható helyen értékeket a járműben! 

Csomagokat csak akkor helyezzen el a csomagtartóban – ha lehetősége van rá – amikor a 

legkevesebben látják! 

Ismerje meg gépkocsijának biztonsági rendszerét, használjon minél több védelmi eszközt 

(kormányzár, váltózár stb.). 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelének különszámát olvassa, melynek virtuális hasábjain 

minden hónapban egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk 

meg Önökkel. Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség 

hivatalos álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége, 

kérjük, látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van 

szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.  

 

A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként 

nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely 

az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-

rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart 

igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu) 

intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000    

Központi segélyhívó: 112   

 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:  

Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778           Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu 

BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107  

Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111  

  

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8141 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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