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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Júniusi hírlevelünk I. különszámában a gépjármű feltörések megelőzése érdekében 

összeállított hírlevelünket továbbítjuk Önök felé.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el a júniusi első különszámunkat, 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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TUDOMÁNYOS – de NEM fantasztikus… 
Ha valaki csak a gombok nyomogatásához ért, nemsokára inkább focilabdát fog varrni – a 

börtönben. 

 

A jövőt idéző módszereket mindenki szereti. A FILMEKBEN… Ám egyeseknek másként 

sikerül képernyőre, a napi hírek közé kerülniük. 

 

Egyenruhás munkatársainkat május 5-én értesítette egy budapesti lakos, hogy bár az egyik 

újpesti áruház mellett leállított kocsiját bezárta, abból mégis hiányzik a táskája.  Ezt követően 

a XIII. kerületben fogták el a nyomozók azokat a személyeket, akiknél a gyanúra okot adó 

eszközt megtalálták. (Ez a szerkezet képes kinyitni a kocsik távirányítással /„pittyentéssel”/ 

lezárt ajtaját.) A sértett táskája is így került ki az amúgy lezárt ajtó mögül. A műszaki 

újdonságok eme „szerelmesei” – az elfogott személyek – korábban más településeken is 

tevékenykedtek.  

 

Azért, hogy az ilyen személyek számát ne gazdagítsuk, érdemes megfogadni néhány tanácsot: 

 

-a kocsit lehetőleg ne egy „könnyed mozdulattal”, nagy távolságból zárjuk!  (Minél 

távolabbról történik ez a művelet, annál nagyobb területet sugároz be a készülék, amit így az 

ezen a területen várakozó bűnözők „befoghatnak”.)  

 

-léteznek egyéb zárási lehetőségek (az egyik ilyennél a jel vevője szélvédő mögött van. Úgy 

kapcsoljuk be, hogy a jeladót kívülről ezen egység felé tesszük, gyakorlatilag 1-2 cm-es 

távolságra. Ekkor a gombot megnyomva történik a riasztó élesítése. Így a jel „nem szóródik” 

szét, azt nem tudják befogni, lemásolni. Ha gondoljuk, ilyenkor is ellenőrizzük az ajtó 

záródását. (Egy másik módszer esetén a zárást gátolják, így a kocsi nyitva, lezáratlanul 

marad!). 

 

-a gépkocsijában ne hagyjon értéket, még drága munkaeszközt sem. Könnyen kifigyelhetik, 

mit tesz, hagy a kocsijában.  

 

A módszer sajátossága, hogy csoportosan követik el a bűncselekményt. Ezért azt kérjük, ha 

észreveszi a tolvajt, ne saját maga próbálja elfogni a bűnözőket, hanem hívja a rendőrséget! 

Az is célravezető lehet, hogy ha a helyszínen szól a biztonsági őröknek! Ha az illetők 

elmenekültek, a 112-es segélyhívón tegye meg a bejelentést, adja meg a személyleírásokat, 

menekülési irányt, stb.! 

                                                                                             

      Köszönjük figyelmét!   

                                                                   Budapesti Rendőr-főkapitányság 
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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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