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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Szeptemberi hírlevelünk virtuális hasábjain egy nemrég Budapest utcáin előfordult csalási 

módszerre igyekszünk felhívni olvasóink figyelmét. 

 

Kérjük, hogy olvassák el hírlevelünket, szívleljék meg és osszák meg az abban foglaltakat 

családtagjaikkal, ismerőseikkel, barátaikkal, szomszédjaikkal, és akkor remélhetőleg többen 

nem dőlnek be ennek a fajta csalási módszernek! 

    

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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HAZUDOTT, MINT A VÍZfolyás… 
Ne folyassa el a pénzét…! Van védelem az új csalási módszer ellen! 

 

A nyári kirándulások, pihenés időszakának vége, s úgy látszik, mindez igaz sajnos a 

bűnözőkre is, akik is ismét tevékenykednek.  

 

Egy szépkorú budapesti lakost augusztus végén szólítottak meg Budapesten, hogy a lakásában 

csőtörés történt, és mivel elázott az alatta lévő ingatlan, fizessen 50.000 Ft-ot. Az elkövető 

abból a célból, hogy szavainak nagyobb hangsúlyt adjon, azt állította, ő a társasházban a 

vízvezeték-szerelő. A pénz pedig „alkatrészek” megvásárlására „kell”. Természetesen a 

házban semmiféle csőtörés nem történt, a sértett tehát csalás áldozata lett… 

 

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

 

-a társasházi javítási költségeket a KÖZÖS KÉPVISELŐ szokta kifizetni, SZÁMLA 

ellenében. Tehát általa, és utólag történik a kifizetés!  

 

-Ha ilyen hírrel találkozunk, KÉRDEZZÜNK RÁ a hivatkozott személynél (az állítólagosan 

beázott lakás tulajdonosánál), hogy valóban volt-e ilyen eset! Hívjuk fel a közös képviselőt is! 

Utóbbiak általában több társasház képviseletét is ellátják, így értesíthetnek más helyi lakókat 

is arról, hogy ilyen módszerrel próbálkoznak a csalók a környéken! 

 

-Ahogyan pedig eddig is kértük, ha észreveszi valaki, hogy ilyen módszerrel akarnak vele 

szemben bűncselekményt elkövetni, lehetőleg ne saját maga próbálja elfogni a bűnözőket, 

hanem hívja a rendőrséget! Mondja azt a csalónak, hogy az adott összegért el kell mennie, pl. 

a lakásához, vagy kölcsön kell kérnie a szomszédtól, és ezt az időt kihasználva szóljon 

munkatársainknak! Adja meg az elkövető személyleírását, illetve, hogy hol is próbálkoztak 

ezzel a csalási módszerrel! A közös képviselőket pedig kérnénk, hogy a szokásos 

hírleveleikben értesítsék a lakókat arról, hogy a csalók mostanában ilyen módszerrel is 

próbálkozhatnak!  

                                                                                             

Köszönjük a figyelmüket!   

                                                                   Budapesti Rendőr-főkapitányság 

        Bűnmegelőzési Osztály 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elbir@budapest.police.hu
mailto:bunmeg.brfk@budapest.police.hu
http://www.police.hu/
http://www.police.hu/
http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel
http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel
mailto:elbir@budapest.police.hu


 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

ELBIR 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
                       2021. szeptember 

 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 

 

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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