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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Januári hírlevelünk különszámának hasábjain az Országos Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya által a közelgő félévi bizonyítványosztás kapcsán az iskoláskorú 

gyermekek elcsellengésének megelőzése érdekében összeállított hírlevelet továbbítjuk Önök 

felé.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el a különszámunkban foglaltakat, 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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KÖZELEG A FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

  

Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet, 

hogy az elkövetkező napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fokozottan figyeljen 

a tanulmányi eredmények miatt esetlegesen szorongó tanulókra! 

 

 

Az iskolákban eltelt az első félév, a diákok hamarosan megkapják a félévi értékelést. Ennek 

sokan örülnek, azonban vannak olyanok is, akik szorongással néznek elébe. 

Sajnálatos módon időről-időre akadnak olyan fiatalok, akik az értékelések és bizonyítványok 

átvétele után nem mernek hazamenni, mert tartanak a szülők esetleges negatív 

visszajelzésétől, a dorgálástól. Ezek a gyerekek az utcán csellengenek, és olyan szituációkba 

kerülhetnek, amire koruknál fogva nincsenek felkészülve. A fizikailag és lelkileg magukra 

maradt fiatalok áldozattá, szélsőséges esetben akár elkövetővé is válhatnak. 

A szökés általában kétségbeesett kísérlet a gyermek részéről, hogy gondjaira megoldást 

találjon, felhívja magára környezete figyelmét, vagy elodázza a várható kellemetlen 

találkozást a szüleivel. A háttérben gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is 

meghúzódhatnak, amelyek ebben az időszakban felerősödhetnek a gyermek tudatában. 
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Mit tehet ilyenkor a szülő? Gyakran ismételt, de kétségtelenül alapvető tanács, hogy 

beszélgessen gyermekével minél többet, ismerje fel, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják. 

Olyan bizalmi szülő-gyermek viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal számíthat a 

családjára, bátran el meri mondani a problémáit, amelyre ezután együtt lehet megoldást 

keresni. A szülők és a pedagógusok cseréljék ki tapasztalataikat és észrevételeiket a gyermek 

viselkedésével kapcsolatban, különös tekintettel a lehetséges problémák korai jeleire. 

Javasoljuk, hogy közvetlenül a félévi értesítő előtt otthon, nyugodt körülmények között a 

gyermekkel együtt tekintsék át az e-napló jegyeit és tantárgyi átlagait, megelőzve ezzel a 

szorongáshoz vezető meglepetéseket. A körülmények ismeretében érdemes megfontolni, hogy 

– akár egy közös program előzményeként – ezeken a napokon akkor is menjen el gyermeke 

elé az iskolába, ha egyébként már egyedül szokott hazajárni. Rossz osztályzatok esetén 

javasoljuk, hogy szülőként a jegyek kijavítására kidolgozott közös stratégia megbeszélésére 

helyezzék a hangsúlyt. 

Ha szükségét látja, forduljon gyermekével pszichológushoz vagy más szakemberhez, eltűnése 

esetén pedig azonnal értesítse a rendőrséget! 
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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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