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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Novemberi hírlevelünk I. különszámának lentebbi hasábjain, valamint mellékleteként is a 

korábbi évekhez hasonlóan egy, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

által a segélyhívószámok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos ismeretekről, illetve az 

azokkal kapcsolatos egyéb információkról összeállított hírlevelet továbbítunk Önök felé.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el a novemberi első különszámunkban foglaltakat, és 

amennyiben lehetőségük van rá, osszák is meg ismerőseikkel az abban foglaltakat. 

     

Hírlevelünk különszámához kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

 

         A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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AZ ORFK RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

ÜGYELETI FŐOSZTÁLY  

112-ES HÍRLEVELE 

 

2021. évi 3. szám 

 

 

     

 
A Re-Akció program a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) országos bűnmegelőzési programja, 

amely komplex módszerekkel, több célcsoportot (diákokat, pedagógusokat, szülőket) szólít meg 

interaktív módon, tapasztalatszerzésre építve ad át az életből merített szituációk megjelenítésén 

keresztül prevenciós ismereteket. Az NBT-vel történő együttműködés keretében az ORFK Rendészeti 

Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Hívásfogadó Központ Miskolc és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ (TIK) munkatársai szeptember végén a Váci 

Király Endre Technikum és Szakképző Iskolában, októberben Komáromban a TSZC Alapy Gáspár 

Szakgimnázium és Szakközépiskolában, valamint Székesfehérváron a Kodolányi János Gimnázium és 

Szakgimnáziumban vettek részt a programon.  

 

A tantermi foglalkozásokon munkatársaink „112… és ami mögötte van” címmel két előadást tartottak, 

alkalmanként 40 fő diáknak, amelyeken bemutatták a hívásfogadó központok működését, tájékoztatást 

adtak a segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról, azok jogszerű használatáról, 

valamint az attól eltérő használat esetén alkalmazható szankciókról. A diákok hanganyagokat 

hallgattak meg, azokat munkatársaink segítségével elemezték és tájékoztatást kaptak a társszervekkel 

(Országos Mentőszolgálat, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) történő 

együttműködésről is. 

 

Az előadásokat követően az NBT munkatársai és a részt vevő partnerek különböző szituációs 

gyakorlatokat mutattak be a diákoknak. A szituációkban olyan bűncselekményeket játszottak el, 

melyekkel bármelyik fiatal a mindennapi életben is kapcsolatba kerülhet akár áldozati, akár elkövetői 

oldalon. A bemutatott bűncselekmények között volt: rongálás, rablás, csoportos garázdaság, hivatalos 

személy elleni erőszak, közúti közlekedési baleset okozása, valamint járművezetés ittas állapotban. 

 

A fenti szituációkban hívásfogadó munkatársunk fogadta a segélyhívásokat, kikérdezte a bejelentőt, 

majd ezt követően értesítette a készenléti szerveket. A TIK ügyeletese EDR rádión keresztül a 

helyszínre küldte a járőröket, szükség szerint kommunikált a készenléti szervek munkatársaival, illetve 

bizonyos szituációkban támogató polgárőr egységet irányított a helyszínre. A kommunikációt 

kihangosítva valamennyi résztvevő hallotta, valamint led falon kivetítve látta a Hívásfogadó Rendszer 

és a Tevékenység-irányítási Rendszer adatlapi és térképi felületét is.  

 

A program magas számban vonzotta a résztvevőket, a három iskolában összesen 1508 diák és 55 

pedagógus vett részt azokon.  
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https://www.kodolanyi-kozepisk.hu/hirekhirek/812-re-akcio-bunmegelozesi-program 

 

http://komaromtv.hu/2021/10/08/re-akcio-road-show-orszagos-bunmegelozesi-program-az-alapyban/ 

 

   
 

 

 

SEGÉLYHÍVÁS 2021. SZEPTEMBER 

 

2021. szeptember 13-án a kora délutáni órákban a 112-es egységes európai 

segélyhívószámra egy férfi bejelentette, hogy Budapesten, a XII. kerületeben egy 9-10 év 

körüli, zavartnak tűnő fiú sétál, az erdő felé vezető úton, a gyerek furcsán viselkedik, a 

bejelentő hiába szólította meg, nem válaszolt. 

A pontos helyszín megállapítása után a hívásfogadó konferenciabeszélgetést 

kezdeményezett az Országos Mentőszolgálat mentésirányítójával és a Budapesti Rendőr-

főkapitányság tevékenységirányítójával. A TIK ügyeletese tájékoztatta a bejelentőt, hogy 

már keresik a kisfiút, aki beteg (Down kóros), elszökött a gondozóitól és kérte, hogy kövesse 

a gyermeket, ne engedje sehova elmenni addig, amíg a járőrök a helyszínre nem érnek. A 

bejelentő így tett, közben folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rendőrökkel, akikkel tudatta, 

hogy pontosan merre haladnak. 

 

Az együttműködés sikerrel zárult, a kisfiút rövid időn belül sikerült megtalálni és épségben 

átadni a gondozóinak.  

Kiemelkedő esemény 
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A segélyhívószám nem játék! Helyes használatával életeket 

menthetünk!  
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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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