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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Októberi hírlevelünk különszámának hasábjain az előttünk álló ünnepekre (Mindenszentek, 

Halottak Napja) tekintettel a temetők és sírkertek környékén ilyenkor elkövetett 

bűncselekmények megelőzését célzó hasznos tanácsainkat továbbítjuk Önök felé.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el 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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Biztonságban a temetőkben 

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

 

November 1-én, vagyis Halottak Napján (Mindenszentek ünnepe november 2.) szinte 

mindenki megemlékezik azon szeretteiről, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Sokan 

kilátogatnak a temetőkbe, hogy legalább néhány perc erejéig, és egy lobogó gyertya lángja 

mellett visszaemlékezhessenek a közösen eltöltött időkre. Ez a kis nyugalom mindenkinek jár, 

ezt senkitől sem szabadna elvenni! 

 

Szomorúan kell azonban tudomásul vennünk, hogy többen akadnak olyanok, akik még 

ezeknek a napoknak a szentségét sem tisztelik, és kihasználva embertársaik emlékezését, vagy 

az abból adódóan esetlegesen lankadó figyelmüket, bizony még a sírkertekben, vagy azok 

környékén is meglopják őket. 

 

Ennek megelőzése érdekében 2019. október 30. - november 03. között a Budapesti Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya bűnmegelőzési akciót szervez a fővárosi 

temetőkben. Ennek keretében kollégáink személyesen hívják fel a megemlékezők figyelmét 

arra, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, valamint bűnmegelőzési szórólapokkal és 

kifejezetten a temetői lopások, illetve a jellemzően sírkertek környékén elkövetett 

bűncselekmények, illetve azok megelőzésének lehetőségeit célzó tanácsokkal látják őket. 

Felhívják továbbá a kilátogatók figyelmét, hogy szükség esetén haladéktalanul forduljanak a 

temetői biztonsági szolgálat munkatársaihoz, vagy a legközelebbi rendőrhöz! 

 

Reméljük, hogy a budapesti rendőrség fokozott biztonsági intézkedései és bűnmegelőzési 

ajánlásai együttesen biztosítják Önök számára a nyugodt, békés megemlékezést! 

 

   A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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TANÁCSOK 

Mindenszentek kapcsán a temetőkbe, sírkertekbe látogatóknak 

 
Budapest biztonságos főváros. Szeretnénk, hogy ezt tapasztalják meg a 

fővárosi polgárok a közelgő ünnepek kapcsán, a temetői látogatások 

alkalmával is.  

 

Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy a megemlékezés alkalmával ne 

érje Önöket kellemetlenség! 

 

1. Figyeljenek biztonságukra, táskájukat, értékeiket ne hagyják 

őrizetlenül! Sajnos a temetőkben is előfordulnak tolvajok! 

 

2. A személyes tárgyaikat, ékszereiket kérjük, hogy a felső ruházatuk 

alatt, idegen szemektől rejtve viseljék! 

 

3. Lehetőleg sötétedés beállta előtt keressék fel a sírkerteket! Erőszakos 

bűncselekmények ritkán fordulnak elő a fővárosban, de ezzel a 

lépéssel is sokat tehetnek biztonságukért! A rokonok, ismerősök, 

barátok együtt menjenek, a fiatalok kísérjék el az idősebb 

hozzátartozóikat!  

 

4. A temetői látogatásnál se hagyjon gépkocsijában értékeket, 

kerékpárját zárja le!  

 

5. Virágot a hivatalos árusoktól vásároljanak! Vannak, akik ellopják a 

temetőkbe kitett csokrokat, és azokat megpróbálják újra eladni! Ha 

ilyet vagy hasonlót tapasztal, értesítse a biztonsági szolgálatot! 

 

                          Békés megemlékezést kíván 
                                                    

    a Budapesti Rendőr- főkapitányság 
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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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