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Tisztelt ELBIR Olvasóink!
Júniusi hírlevelünk második különszámában a személyünk és vagyontárgyaink védelme
érdekében osztunk meg Önökkel hasznos bűnmegelőzési tanácsokat.
Kérjük, figyelmesen olvassák el újabb különszámunkat, és amennyiben lehetőségük van rá,
hívják fel hozzátartozóik figyelmét az abban foglaltakra, illetve ha tehetik, ismerőseikkel is
osszák azt meg!
Hírlevelünk különszámához kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
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Biztonságban az utcán – megelőzési tanácsok
Ha az utcán közlekedünk, a megelőzés érdekében célszerű:
az értéktárgyainkat a ruházatunkban több helyen elrejteni, a (felvett) pénzünket nem
feltűnően számlálni, okostelefonunkat nem nyilvánosan használni, az ékszereinket nem
feltűnően viselni;
a késői órákban, sötétedést követően idős hozzátartozóink és gyermekeink lehetőleg
ne egyedül közlekedjenek;
kellő óvatossággal felvértezni magunkat, melynek birtokában kiszúrhatóak a gyanús
személyek, akik esetleg csak az alkalomra várnak;
a mobil- vagy okostelefonunk IMEI-számát megismerni és külön feljegyezni, mely
minden típusú készülékből egyszerűen a *#06# billentyű-kombinációval előhívható;
elkerülni, hogy nagyobb nyilvánosság előtt (pl. egy italozóban) beszéljünk a
vagyonunkról, spórolt pénzünkről, mert ezzel támadási alapot adunk az elkövetők számára;
lakótelepen lehetőség szerint kerüljük a kapualjak közelségét; valamint az aluljárókat
éjszakai, késő délutáni intervallumban ne látogassuk (ahol van lehetőség rá, inkább a
felszínen közlekedjünk, használjuk ki a gyalogos-átkelőhelyeket);
zsúfolt helyeken, bevásárlóközpontban, piacokon, és környékükön kellő figyelmet
fordítsunk értéktárgyainkra, ékszereinkre;
kiemelt figyelemmel legyünk környezetünkre a forgalmas gyalogosátkelő helyeknél,
tömegközlekedési eszközök megállóiban, az aluljárók le- és feljáró szakaszain;
védelmünk érdekében használjunk személyi riasztót vagy riasztó sípot (lásd a
képeken), amelyekkel baj esetén felhívhatjuk magunkra a figyelmet.
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Hogyan védjük meg lakásunkat, házunkat? - megelőzési tanácsok
Az alábbiakban néhány pontban összefoglaltuk a lakástulajdonosok számára megfogalmazott
legalapvetőbb ajánlásainkat:
Lehetőség szerint a mechanikai és az elektronikus védelmet kombináltan használjuk.
Mechanikai védelem során a MABISZ által bevizsgált zárakat (felfúrás-védelemmel
ellátott), heveder zárakat, többpontos zárakat, a zárbetét védelmét ellátó pajzsokat
használjunk. Az olcsóbb zárak nem nyújtanak kellő védelmet.
Fontos, hogy az ajtó lapja is meg legyen erősítve, ezt segítik elő az acéllemezzel
megerősített ajtók, szintén MABISZ által bevizsgálva, és ráadásul 7-13 ponton záródnak.
Szintén előnyös, ha olyan zárszerkezetet választunk, mely több ponton záródik,
és/vagy másolhatatlan kulcs tartozik hozzá, vagy átkódolható zárbetéttel van felszerelve.
Előnye, hogy az 1. számú kulcs elvesztése esetén könnyen átprogramozható a 2. sz. kulcshoz,
így az elkövető által megtalált kulcs nem használható fel számára, hisz a zár már át lett
programozva.
Több esetben alkalmazzák az elkövetők azt a módszert, hogy megfigyelik a lakó
életmódját, az otthon tartózkodásának idején ragasztót nyomnak a biztonsági zárba, majd a
tulajdonos otthonról történő eltávozása esetén könnyen kinyitják az ajtót, hisz a rohanó
életvitel miatt siető lakó nem törődik a hibás zárral, és a legegyszerűbb zár bezárásával
másnapra halasztja a zár kicserélését, aznap védtelenül hagyja otthonát.
Kerüljük a műanyag ablakkeretek, zárak alkalmazását, főleg földszinti és tetőhöz
közeli emeleteken!
Előnyös egy kamera felhelyezése, rögzítéssel kombinálva. Lakóházban meg kell
szerezni az ott lakók beleegyezését, a társasház alapszabályába kell fektetni, és a
lépcsőházban el lehet helyezni látható helyen egy kamerát, mely figyeli a lépcsőrészt és a lift
előtti területet. Probléma esetén a rögzített felvételek visszakereshetők. Magánlakásban,
kertes házban a magántulajdon védelme érdekében a kerten belül fel lehet helyezni egy
rögzítéssel kombinált kamerarendszert, mely a belső telket veszi, hisz az oda engedély nélkül
belépő illetéktelenül tartózkodik a telken, a felvétel rögzíthető. A kamerarendszert
mozgásérzékelővel lehet kombinálni.
Gondolkozzunk el a kamerás kaputelefon felhelyezéséről is (bár egy bizonyos
összeget el kell így különíteni a közös költségből, de legalább biztonsággal meggyőződhetünk
a lakótérbe, lépcsőházba lépő idegen személy vagy személyek kilétéről).
Előnyös lépcsőházakban is mozgásérzékelős világítást üzemeltetni, hogy ne kelljen a
kapcsolót keresgélni.
Főleg egyedülállóknál, időseknél előnyös egy magánlakáson belül felszerelt
kapcsolóval üzemeltetett hang- és fényjelző, melynek telepítéséről a szomszédok tudnak, és
az egymás iránti bizalom jegyében a jelzést meghallva egymás segítségére siethetnek.
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Kertes házban is hasznos a fény- és hangjelzéssel működtetett riasztórendszer, mely
jelzést küldhet a biztonsági szolgálathoz, vagy a tulajdonos okostelefonjára.
Közösségi internetes oldalon soha ne tegyük közzé nyaralásunk pontos időpontját,
időtartamát, helyét, mert ezzel az illegálisan lakásunkba behatoló elkövetőknek könnyítjük
meg a dolgát.
Ha hosszabb időre magára hagyjuk lakásunkat, vagy szerezzünk be egy időzített
kapcsolórendszert, mely beprogramozott időközönként felkapcsolja a villanyt, vagy kérjük
meg barátunkat, szomszédunkat, hogy időszakonként szellőztessen, kapcsolja fel a
villanyokat, hogy ne tűnjön fel a lakás magára hagyatottsága.
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
közvetlen lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek a saját és a másik személye, illetve tárgyi
értékei iránt. A szerveződési formai 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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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!arendorsegrol!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
II.
kerületi Rendőrkapitányság
III.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Békásmegyer
IV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Káposztásmegyer
V.
kerületi Rendőrkapitányság
VI.
kerületi Rendőrkapitányság
VII.
kerületi Rendőrkapitányság
VIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Keleti pályaudvar
IX.
kerületi Rendőrkapitányság
X.
kerületi Rendőrkapitányság
XI.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Őrmező
XII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Újlipótváros
XIV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Alsórákos
XV.
kerületi Rendőrkapitányság
XVI.
kerületi Rendőrkapitányság
XVII.
kerületi Rendőrkapitányság
XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIX.
kerületi Rendőrkapitányság
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Soroksár
XXI.
kerületi Rendőrkapitányság
XXII.
kerületi Rendőrkapitányság
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Tel.: 061-457-5600
Tel.: 061-346-1800
Tel.: 061-430-4700
Tel.: 061-243-2511
Tel.: 061-231-3410
Tel.: 061-231-3446
Tel.: 061-373-1000
Tel.: 061-461-8141
Tel.: 061-461-8100
Tel.: 061-477-3700
Tel.: 061-477-3726
Tel.: 061-455-4800
Tel.: 061-263-7200
Tel.: 061-381-4300
Tel.: 061-381-4331
Tel.: 061-457-5650
Tel.: 061-236-2800
Tel.: 061-236-2824
Tel.: 061-461-8150
Tel.: 061-461-8186
Tel.: 061-231-3450
Tel.: 061-407-8455
Tel.: 061-253-2300
Tel.: 061-292-9200
Tel.: 061-292-9250
Tel.: 061-421-1800
Tel.: 061-421-1842
Tel.: 061-427-4600
Tel.: 061-229-2652
Tel.: 061-203-9132
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