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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Szeptemberi számunkban folytatjuk havonta jelentkező, többrészes, a betöréses lopások 

megelőzését célzó vagyonvédelmi sorozatunkat.  

 

Az előző havi, nyaralónk védelmét célzó megelőzési tanácsainkat tartalmazó kiadásunkat 

követően mostani hírlevelünkben a magatartási, taktikai védelem alapvető szabályait juttatjuk 

el Önökhöz. 

 

Kérjük, ha tehetik, osszák meg e-mailünket rokonaikkal, ismerőseikkel és szomszédjaikkal! 

 

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

                                                   A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

 

Gondolkodott Ön már valaha azon, hogy megtesz-e mindent otthona 

védelme érdekében? Vajon mennyire tartja biztonságban az értékeit? 

Ugye vannak olyan vagyontárgyai, amelyektől nem szeretne 

megválni?  

 

Tisztelettel tájékozatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

kiemelt feladata a lakásbetörések számának csökkentése. A budapesti 

rendőrök figyelmet fordítanak arra, hogy a fővárosi lakosok kellően 

tájékozottak legyenek a biztonságtechnika, a vagyonvédelem területén, és nyugodt szívvel 

induljanak el reggelente maguk mögött hagyva lakásukat, ingóságaikat – sokszor egy élet 

munkáját.  

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya ezért a tavalyi évhez hasonlóan 

idén is összeállított egy vagyonvédelmi tájékoztató hírlevél-sorozatot, amelynek otthona 

védelmét szolgáló hasznos ötleteit és tanácsait hírlevelünkön keresztül, több hónapon át, 

részletekben juttatjuk el Önökhöz. 

 

Reméljük, hogy sorozatunk segítségül szolgál majd mindazoknak, akik szeretnék lakásukat és 

értéktárgyaikat biztonságban tudni akkor is, ha ők éppen házon kívül tartózkodnak. 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

          Bűnmegelőzési Osztálya 
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V. rész 

A magatartási, taktikai védelem alapvető szabályai 

A személyi tulajdon védelméért legtöbbet ki-ki saját maga tehet, tehát mi magunk 

vagyunk felelősek a vagyonunk, értékeink megóvásáért. Tőlünk függ, hogy lakásunk, 

lakáson kívüli értékeink, hétvégi házunk mennyire válnak a betörők célpontjává. 

1.) Magatartási és taktikai védelem: 

- A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. A biztonsági láncot se 

felejtsék el beakasztani! 

- A társasházak lakói gondoskodjanak a közös helyiségek megfelelő zárásáról, az 

illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. 

- Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből 

vagyoni helyzetére lehet következtetni! 

- Egyedül élő nők – saját biztonságuk érdekében – elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel! 

- Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, 

papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa 

el, mivel az Ön távollétei megfigyelését szolgálják! 

- Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl.: az optikai kitekintő igénybevételével – 

az Önhöz érkező személy kilétéről! 

- Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, vagy szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, 

rosszullétet színlelnek, netán valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A 

„hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat! 

- Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, 

televízió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházukban, figyeljék meg, hogy melyik lakásból 

jöttek ki. Próbálják meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, 

rendszámát írják fel! 

- Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de rokonaiknak, jó szomszédjaiknak 

mindig hagyják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)! 

- Kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére! 
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- Lakáskulcsát soha ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, 

villanyóraszekrény, stb.)! 

- Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a 

lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a 

lakást! 

- Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” 

segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek! Ne tüntesse fel címét 

kulcstartóján! 

- Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos 

ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat 

produkáló berendezések. 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, értesítsék a rendőrséget a 

bárhonnan ingyenesen hívható 107-es hívószámon, vagy a 112-es segélykérő számon! 

 

Köszönjük figyelmüket, következő számunkban a mechanikai és elektronikai védelem 

alapjaival várjuk Önöket! 

 

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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