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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Novemberi hírlevelünkben az előttünk álló decemberi hónap egészen Szentestéig tartó 

napjaira szóló bűnmegelőzési ajánlásainkat tartalmazó Adventi naptárunkat osszuk meg 

Önökkel. 

 

Kérjük, hogy olvassák el a hírlevelünket, szívleljék meg az abban foglaltakat, és ha tehetik, 

osszák is azt meg családtagjaikkal, ismerőseikkel, barátaikkal és szomszédjaikkal! 

    

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Adventi naptár – ajánlás minden napra, 

hogy az ünnepi készülődés és a karácsony ünnepe is biztonságban teljen 

 2021. december 01.    

A karácsonyi vásár forgatagában is óvakodjon a zsebtolvajoktól, soha ne tegye értékeit a 

kabát- vagy farmerzsebébe! 

2021. december 02. 

Karácsonykor is egyre többen választják az online vásárlást, a „webshopokat”. Kérjük, 

figyeljen ilyenkor is adataira, pénzügyi, banki biztonságra!    

2021. december 03.  

A karácsonyi nagybevásárlás idején is ügyeljen autójára, lehetőleg forgalmas, jól kivilágított 

közterületen parkoljon! 

2021. december 04. 

Ha ajándékot vásárol az utcán szeretteinek, vigyázzon, nehogy hamis bankjegyet adjanak 

Önnek vissza, és idegennek lehetőleg ilyenkor se váltson pénzt!   

2021. december 05.  

Vásárláskor, fizetéskor, vagy ajándéka becsomagoltatása alatt ne tévessze szem elől táskáját, 

pénztárcáját! 
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2021. december 06. 
 

Mikulás napján se hagyja cipőjét, csizmáját odakint az ajtó előtt, nehogy reggelre ajándék 

helyett a hűlt helyét találja! 

2021. december 07.  

A karácsonyi bevásárlás idején se tegye értéktárgyait, pénztárcáját, mobiltelefonját, iratait a 

táskája vagy kosara tetejére! Az alkalmi tolvajok is „szeretik” az ünnepi időszakot! 

 

2021. december 08.  

Ha bemegy valamelyik áruházba ajándékot vásárolni, sose hagyja kocsijában kiszálláskor a 

GPS-készülékét! 

2021. december 09.  

Ha későn érkezik haza a karácsonyi bevásárlásból, kulcsát készítse elő, hogy az ajtó előtt már 

a kezében legyen az!  

2021. december 10.  

Az ünnepekkor is vigyázzanak elektronikai készülékeikre! Azt szeretnénk, hogy a következő 

adventi kalendárium ablakot - ha virtuálisan is - Önök nyithassák meg és ne egy tolvaj!   

2021. december 11.  

Ha sok a csomagunk jól jöhetne egy kis segítség. De sajnos néha alkalmi tolvajok bukkannak 

fel így, főként szépkorúakat megszólítva. Legyen ilyenkor is óvatos, inkább a közösségi 

közlekedéssel utazzon, vagy hívjon taxit!  

2021. december 12.  

Az ünnepek idején se tartson nagyobb összegű készpénzt otthonában vagy magánál, 

igyekezzen lehetőség szerint ilyenkor is bankkártyával vásárolni! 
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2021. december 13. 

Az ünnepek alatt se tartsa bankkártyája mellett a PIN-kódját, ha kártyáját ellopták Öntől vagy 

elvesztette, azonnal tiltsa le! 

2021. december 14.  
 

A lakása esetében ilyenkor is legyen óvatos, használjon optikai kitekintőt (kukucskálót). Ne 

nyisson ajtót „karácsonyi kedvezményeket” ígérő házalónak! 

 

2021. december 15. 

Az ünnepek alatt is, ha segítségre szoruló, netán gyanút keltő személyt látnak, kérjük, hívják 

bizalommal a 112-t!  Figyelmességükkel sokat segíthetnek másoknak! 

2021. december 16.  

Ha a karácsonyi faluban, vásárvárosban jár, fizetéskor itt is legyen óvatos, figyeljen 

pénztárcájára! 

2021. december 17.  

Ha a karácsonyi vásárban forralt bort, vagy más, alkoholtartalmú italt fogyasztott, aznap már 

ne üljön volán mögé! 

2021. december 18.  

Ha több, netán nagyobb méretű ajándékot vásárolt, figyeljen a pakoláskor! Mi azt szeretnénk, 

hogy az ajándékok Önnél és családjánál maradjanak, s ne alkalmi tolvajok vigyék azokat 

haza!   

2021. december 19.  

Az ünnepi szünetben téli sportok űzése közben is figyeljen biztonságára!  A szeszesitalok 

fogyasztása nem csak a vezetés, a testmozgás közben is kockázatos! 
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2021. december 20.  

Ha az ünnepeket otthonától távol tölti, kérjen segítséget, figyelmet szomszédjaitól!  A 

levelekkel, szórólapokkal teli postaláda „ajánlólevél” a betörőknek! Használjon időzítő 

kapcsolót! 

2021. december 21.  

Ha a sötét utcán úgy érzi valaki követi Önt, igyekezzen valami forgalmas helyre (karácsonyi 

vásár, metróaluljáró vagy buszmegálló), vagy forduljon valamilyen egyenruhás személyhez! 

2021. december 22.  

Ha az ünnepekre elutazik vidéken élő rokonaihoz, ügyeljen a csúszós utakon és vezessen 

óvatosan! Ha szeszesitalt fogyaszt, ne vezessen! 

2021. december 23.  

A családi ékszerek a régi karácsonyok emlékét idézhetik. De kérjük, ha lehet, főként 

forgalmas helyen ékszereit ne láthatóan viselje, hanem a kabát alatt hordja! 

2021. december 24.  

A rokonlátogatás vagy az ajándékosztás után az éjféli mise miatt lehetőleg akkor üljenek 

kocsiba, ha járműjüket a télre felkészítették!  A nyári gumi + 7 fok alatt már nagyon 

balesetveszélyes! 

  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya! 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelét 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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