
 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

ELBIR 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
                       2021. május 

 BUDAPEST 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

   

Tisztelt ELBIR olvasó! 

 

Májusi számunk kisvideóval bővített hasábjain egy, a fővárosi közlekedési eszközökön 

többször előfordult alkalmi mobiltelefon lopási formára hívjuk fel a figyelmüket, illetve 

juttatjuk el tanácsainkat Önökhöz az ilyen esetek megelőzése végett. 

 

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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KÉTKARIKÁS „JÁTÉKOK” 
Munkatársaink „értékelték” a „teljesítményt”! 

 

 

Az elmúlt években a távközlési eszközök (okostelefon, tablet stb.) szinte hozzánőttek az 

emberhez. Sokan szinte letenni sem tudják azokat. Ez még nem is lenne akkora baj, ha nem 

akkor használnák sokan őket, miközben a vezetőülésben ülnek. A közösségi közlekedés 

például remek hely az ilyen eszközök használatára. Néhányan úgy vélik, hogy a családi, stb. 

dolgainkat illendőbb halkan megbeszélni, de ez végülis nem a biztonságunkkal, hanem az 

illemmel kapcsolatos szabályokhoz tartozik. Vagy mégsem? 

 

Az egyik fő budapesti villamos vonalon ugyanis más történetek váltak ismertté. 2020 a tokiói 

olimpia éve lett volna, ám úgy néz ki – a járvány miatt – idén, s talán nézők nélkül tartják 

meg e neves versenyt. Egy „kedves” fiatalember viszont úgy gondolta, ő „segít” a 

„felkészülésben”. Az érintett villamos vonalon sajátos „váltóverseny” kapcsán intézett 

kihívást másokhoz. Ez azonban sajnos nem tréfa, és egyáltalán nem volt sportszerű! Az illető 

– akit a villamos kamerája is „megörökített” és az alábbi linken Önök is megnézhetik – 

ugyanis odalopakodott a készülékek használóihoz, majd egy óvatlan pillanatban kikapta azt a 

kezükből, és – akár egy négysávos (!) úton is átrohanva – elillant a zsákmánnyal.  

 

https://www.facebook.com/1625295504364187/videos/198537678486793 

 

Munkatársaink a büntető jogszabályok alapján értékelték az eseményt, és az összehangolt 

nyomozati munkának köszönhetően „két karikásnak” minősítették ezeket a „játékokat”. A két 

karika bilincs alakjában járt a „versenyzőnek”, amit a kezére kattintva adtak át rendőr 

kollégáink. Hétköznapi emberként is tehetünk viszont azért, hogy egy-egy „versenyzőt” 

kizárjanak (diszkvalifikáljanak):  

 

-A közösségi közlekedési eszközökön is figyeljünk a környezetünkre! Ha nem tűnik 

biztonságosnak a helyzet, inkább ne vegyük elő a telefonunkat. 

 

-A készüléket tartsuk szorosan! (Ez a leejtés ellen is véd. Sajnos manapság sok embernek 

„pókhálós” a „képernyővédője” /a leejtés miatt a drága készülék kijelzője összetörik/).  

Pénztárcánál kis láncot lehet tenni annak sarkára. A telefon védőburkolatába fűzve ez a 

megoldás itt is használható. 

 

-A készülék gyártási számát, egyedi azonosítóit jegyezzük fel. Ez akkor is segít, ha „csak” 

elvész a telefon, de akkor hasznos igazán, ha azt ellopták, és ki kell adni a készülék körözését. 
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-Zároljuk a képernyőt! Használjuk az ujjlenyomat-olvasót, amennyiben ilyen funkciónk nincs, 

akkor érdemes inkább zárolási kódot alkalmazni, ami állhat számokból, de akár több szóból 

is. Viszont tekintve, hogy a telefonunk képernyőjét naponta többször zároljuk, nem praktikus 

azért túlzásokba esni, és túl bonyolult kódot beállítani. 

 

-A telefonon tárolt fotókat, kontaktokat vagy az üzeneteinket úgy tudjuk megvédeni, ha a 

telefonon lévő adatokat titkosítjuk. A Beállítások menü Biztonság pontja alatt lehet indítani a 

háttértár tartalmának titkosítását, és ezt külön el kell végezni a memóriakártyára is.  

 

-Amennyiben eltulajdonították a telefonjukat, hívják a rendőrséget! Jegyezzük meg az 

elkövető személyleírását, azt, hogy merre menekült, voltak-e társai stb., majd ezt követően 

azonnal hívjuk a 112-t! 

 

További tájékoztatást a www.karmegelozes.hu oldalon találnak. Az oldal a közlekedés 

kapcsán is ad tanácsokat a biztonságos telefonhasználatra:  

 

https://www.karmegelozes.hu/igaziertektevagy#.YI-6rFUzaM8 
 

                                                                                             

 Köszönjük a figyelmét!   

                                                                    

    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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