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Tisztelt ELBIR olvasó! 

 

 

Júniusi számunkban a nyár veszélyeire igyekszünk felhívni olvasóink figyelmét, és azok 

elkerülése érdekében hasznos tanácsokkal szolgálni Önöknek. 

 

Kérjük, ha tehetik, osszák meg hírlevelünket rokonaikkal, ismerőseikkel, szomszédjaikkal is! 

    

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

                  A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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VAKÁCIÓ! 

 

A tanév végeztével a gyerekek kedvenc időszaka, a szünidő kezdődik el. Ez a gyerekeknek 

örömteli szabad korszak, a szülők számára viszont sok tervezést és veszélyhelyzet lehetőségét 

rejti. A szülők célja biztonságos elfoglaltságot találni a gyerekeknek, megbízható, 

felelősségteljes időtöltést. A családoknak legfontosabb együtt a gyerekkel felkészülni a nyár 

váratlan helyzeteire.  

 

Kedves Szülők! 

 

Beszéljék meg gyermekükkel, hogy ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve 

veszély esetén fordulhatnak. 

Tanítsák meg gyereküknek az ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámot, a 112-őt! 

Tekintsék át gyerekeikkel a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat.  

Vizsgálják át a gyerekekkel a kerékpárjaikat, és szükség esetén szereljék fel azokat a kötelező 

tartozékokkal (pl. a fékek, világítóberendezések, prizmák, csengő, stb.). 

 

Otthon egyedül 

Fontos alapszabály, hogy abban az esetben, ha egyedül tartózkodik otthon gyermekünk, ne 

engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja 

el, hogy egyedül van otthon. 

Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében beszéljék át gyermekükkel a 

műszaki berendezések szakszerű használatát.  

Az utcán egyedül 

Hívjuk fel a gyermekünk figyelmét arra, hogy hátizsákját, táskáját, kerékpárját ne hagyja 

őrizetlenül, vagy lezáratlanul. 

Szünidős programjaira csak a szükséges készpénzt vigye magával, valamint ha nem telefonál, 

a mobilját ne a kezében tartsa, ezeket rakja biztonságos helyre. 

Legyen óvatos az idegen „segítségkérőkkel”.  

Ismeretlen autójába soha ne szálljon be, ne kísérjen el senkit idegen helyre. 
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Sisakot fel! – mondhatnánk! A biciklizés továbbra is a fő szünidei baleseti okok közé tartozik, 

hiszen a gyerekek nem mindig viselik a szükséges védőfelszerelést. Mielőtt kiengedjük a 

gyermekeinket az utcára, mindenképp kérjük meg a sisak viselésére kerékpározáshoz.  

Szabadvizek és vízi balesetek 

A nyár legkedveltebb programja a szabadvizek, szabad strandok környékének látogatása. Ez a 

pihenési forma számos veszély forrása is lehet. 

Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, ugyanis a víz alatti nem látható tárgyak 

könnyen sérülést okozhatnak.  

Leginkább a biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyeket, ismert szabad strandokat 

ajánljuk.  

Nagyobb gyermekek, kamaszok figyelmébe! 

 

Gyermekeink rendezvényeken, fesztiválokon utasítsák el, ha bárki kábító hatású vagy illegális 

szert kínál nekik, illetve erről értesítsék a biztonsági személyzetet.  

A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt igyanak, elkerülve, hogy 

valaki valamilyen kábító hatású anyagot csempésszen az italukba.  

Veszélyt rejt az internet használata is, kinyitja a világot, de bajba is sodorhatja gyerekeinket. 

Az online ismerkedésnél fontos kérés a gyermekeink felé, hogy az internetes anonimitás 

veszélye miatt a netes ismerkedés első találkozóján felnőtt kísérje az útjukat.  

A személyes adatok védelmét is hangsúlyoznunk kell gyerekeinknek. Ne adják ki teljes 

nevüket, címüket, telefonszámukat, semmilyen személyes adatukat idegeneknek. 

Vigyázzanak a fényképek megosztásával, az interneten felrakott adatok törölhetetlenek. 

Visszaélhetnek bárki személyazonosságával, ha túl sokat oszt meg önmagáról. Visszaélés 

esetén tanítsuk meg a gyerekeinket felnőttektől segítséget kérni!  

 

Veszély esetén hívja a 112-es ingyenes segélyhívó számot, tanácsadás kérése céljából pedig a 

Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116 111-es lelki segélyvonalát tárcsázhatják! 

 

Jó pihenést kíván Önöknek 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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