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Tisztelt ELBIR Olvasóink!
Ha csak virtuálisan is, de hamarosan „kicsengetnek” a 2019-2020-as tanévre, így kitörhet a
diákság által várva-várt szünidő. Ami a gyermekeknek felhőtlen öröm, az a szülőknek azért
nem kevés aggodalomra, fejfájásra is okot adhat, hiszen ha csemetéik a hirtelen megnőtt
szabadidejükkel nem tudnak mit kezdeni, bizony könnyen baj is érheti őket. Júniusi
hírlevelünk különszámának témái ennek megfelelően nem is lehetnek mások, mint a
leginkább gyermekeinket veszélyeztető csellengés, a kerékpár- és strandlopások, a
besurranásos lopások, valamint az utcai balesetek, illetve azok elkerülésének lehetőségei.
Kérjük, figyelmesen olvassák el különszámunkat, és amennyiben lehetőségük van rá, hívják
fel gyermekeik figyelmét az abban foglaltakra, illetve ha tehetik, ismerőseikkel is osszák azt
meg!
Hírlevelünk különszámához – melyben most egy kis gyerekeknek szóló nyári meglepetés
melléklettel is készültünk – kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. Telefon: (+36-1) 443-5000,
BM telefon: 32-778, BM fax: 32-782, E-mail: elbir@budapest.police.hu, bunmeg.brfk@budapest.police.hu

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer
ELBIR
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2020. júniusi különszám
BUDAPEST

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei
„Újra itt a nyár, és meleg az idő!” szól kicsit átköltve a mindenki által ismert népszerű sláger,
ami nem jelent mást, minthogy a szünidő beköszöntével egyidejűleg megkezdődik a kerékpárés strandszezon is.
Vigyázat! A bűnözők azonban velünk ellentétben nem nyaralnak, sőt! Ha nem vagyunk elég
óvatosak, figyelmetlenségünknek „köszönhetően” a nyár folyamán is könnyen válhatunk
olyan bűncselekmények áldozatává, amelyeket kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetnénk.
A tanév végén természetesen minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét,
azonban a szünidő nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. Gyermekeink ugyanis néha nem
igazán tudják hogyan, és mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de egyben biztonságosan is
a hirtelen rájuk szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó, csellengő gyermek látható
ilyenkor lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg mindenki számára ismerős
látvány. Biztonságuk érdekében minden jó tanács hasznos lehet, vegyük hát sorra a
legfontosabbakat!
Kerékpárlopások
A nyári vakáció, a napsütés és a jó idő
természetesen a szabadba vonzza gyermekeinket,
előkerülnek a görkorcsolyák, a gördeszkák, és
persze a kerékpárok is. Ilyenkor több esetben
történik lopás. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy
gyermekeik biciklijüket lehetőleg több, különböző
fajtájú zárral zárják le, és azokat mindig stabilan
(kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz,
fához) rögzítsék!
A fürdés és a strandlopások veszélyei
A szünidő jelentős veszélyforrását a szabadvizek és a strandok jelentik. Sajnálatos, hogy az
úszás, fürdőzés közben bekövetkezett balesetek sokszor végződnek drámaian. Minden
gyereket meg kell tanítani a szabad vizek veszélyeire, és arra, hogy ezek hogyan kerülhetőek
el.
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Rendkívül fontos, hogy csak arra kijelölt helyeken, strandokon, lehetőleg szakszemélyzet által
ellenőrzött helyeken fürödjenek, a legkisebb gyermekek pedig csak felnőtt kíséretében
mártózzanak a vízbe.
Fontos szabály, hogy felhevült testtel, teli gyomorral, alkoholos állapotban vízbe menni tilos!
A bányatavak különösen veszélyesek a hirtelen változó vízmélység és a nagy hőfokkülönbség miatt. Ha gyermekeink a vízben játszanak, ne engedjék nekik a veszélyes
játékokat, egymás megdobálását, társaik víz alá nyomását, itatását, fejesugrásokat felhevült
testtel csekély vízbe. A gyermekeket felügyelet nélkül lehetőleg ne hagyják a vízparton!
Nagyobb értéket (készpénz, okostelefon, ékszer, laptop
stb.) ne vigyenek magukkal a partra, hagyják azokat
otthon, az apartmanban, vagy ha már magukkal vitték,
helyezzék el az értékmegőrzőben! Strandon a táskáikat ne
a kerítés közelében helyezzék el, mert onnan az elkövetők
könnyen kidobhatják azokat kint várakozó társaiknak. Ha
úszni mennek, mindig maradjon valaki a táskák közelében,
értékeiket semmilyen esetben se hagyják őrizetlenül a
strandon sem!
Nyitva hagyott ajtók, ablakok
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra is, hogy kinek, és milyen módon nyithatnak ajtót, mit
kell tenniük, ha egyedül vannak, és segítségre van szükségük, valamint, hogy milyen
információkat nyújthatnak az otthoni, vezetékes telefonon ismeretlentől érkező hívás esetén.
A nagy melegben előfordul, hogy a lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait.
Ilyenkor a szúnyoghálón át a bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, az
ablakokat, ajtókat, kertkapukat minden esetben zárják be! Tudatosítsuk a szünidőben otthon
egyedül maradt gyerekekben, hogy idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, és a lakásba
semmiképpen se engedjék be őket!
Balesetek az utakon, játszótereken
A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyeket rejthet. A gyermekek
életkoruknál fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan a viselkedésük. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben, az
autóvezetők, a buszsofőrök tapasztalatában. A közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket
hozhat, amelyeket még az idősebb, a közlekedésben jártasabb felnőttek sem tudnak
megoldani. Fontos, hogy a gyermek ismerje és tartsa be az alapvető közlekedési szabályokat,
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valamint mi magunk is legyünk óvatosabbak, vezessünk lassabban azokon a helyeken, ahol
sok gyermek tartózkodik.
Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy gyermekeikkel tekintsék át a legfontosabb
gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat! A szülők a nyár kezdetekor, elindulás előtt
jól vizsgálják át gyermekeik kerékpárját, és szereljék fel azokat a kötelező tartozékokkal, mint
pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek mindig üzemképes
állapotban.
Az utca veszélyei
A gyermekek a szünidőben birtokukba veszik a lakóházat,
a lakóházhoz tartozó kertet vagy a közeli játszóteret, zöld
területet. Ahhoz, hogy elkerüljük a későbbi baleseteket,
fontos ellenőrizni, hogy az ezeken a helyeken található
építmények, eszközök biztonságosak-e. A játszóterek
környéke nem minden esetben a nyugalom kis szigete.
Egy lépéssel távolabb már ott az úttest, a parkoló, a
forgalom. Évente sok ezer játszótéri baleset történik, de a
legtöbb nem igényel orvosi ellátást. Ám egy apróbb
horzsolás, zúzódás is megkeserítheti az egész család hétvégéjét, nyaralását. Különösen a 4-6
éves korosztály veszélyeztetett, mert belőlük még hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak
számítanak, így gyakrabban lazul a szülői figyelem.
Különösen veszélyes a görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak használata nélkül bizony
könnyen sérülés keletkezhet. Azt pedig semmi esetre sem engedhetjük, hogy gyermekeink az
úttesteken, vagy a forgalomban használják ezeket a játékokat!
Dohányzás, alkohol, drogok
A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás megelőzése egész éves odafigyelést igényel.
Azonban a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a
baráti társaság lendülete sajnos esetleg hamarabb vezetheti el őket a drogok kipróbálásához. A
csellengő fiatalok hamarabb nyúlhatnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdhetnek el
dohányozni, italozni, és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket!
Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást és súlyos veszélyforrást jelent gyermekeink
számára. A fiatalok az első kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő
többségében nem idegen személytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól, közvetlen
ismerőseiktől kapják.
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A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket
meglopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más
bűncselekményeket.
Csellengés
Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a csavargás. Ilyenkor nyáron a gyermekek a
szokásosnál jóval nagyobb százalékban hagyják el hosszabb-rövidebb időre otthonukat, hogy
kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen magukra maradnak nagyobb arányban vannak kitéve bűncselekmény elkövetésének, azonban a sértetti pozíció
mellett - ha pl. a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is válhatnak.
Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az utcán ne vegyék elő okostelefonjukat, útközben ne
kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne
hallgassanak-nézzenek kihangosítva videókat, hiszen könnyedén felhívhatják magukra a
figyelmet.
Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle
ürügyekkel (pl.: a pontos idő megtudakolása) a
telefonja átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy
forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék elő saját
készüléküket, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre
(zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefonálás stb.).
Ha értékeiket erőszakkal akarják elvenni tőlük, akkor –
ha lehetséges – próbálják meg magukat kivonni a
szituációból, illetve minél hangosabban hívják fel
magukra a figyelmet, ne szégyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni.
Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne
tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ezekről
az esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek! Gondoskodjanak arról, hogy a
gyerekeknél mindig ott legyen a szülő elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez
fordulhatnak segítségért. Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.
Ne feledjük, szeptemberben mindenkit visszavárnak az iskolák!
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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.
(A képek forrása: Internet)
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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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