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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Októberi számunkban folytatjuk havonta jelentkező, többrészes, a betöréses lopások 

megelőzését célzó vagyonvédelmi sorozatunkat.  

 

Az előző havi, a magatartási, taktikai védelem alapvető szabályait tartalmazó kiadásunkat 

követően mostani hírlevelünkben a mechanikai és elektronikai védelem alapjaival ismertetjük 

meg Önöket. 

 

Kérjük, ha tehetik, osszák meg e-mailünket rokonaikkal, ismerőseikkel és szomszédjaikkal! 

 

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

                                                   A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

 

Gondolkodott Ön már valaha azon, hogy megtesz-e mindent otthona 

védelme érdekében? Vajon mennyire tartja biztonságban az értékeit? 

Ugye vannak olyan vagyontárgyai, amelyektől nem szeretne 

megválni?  

 

Tisztelettel tájékozatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

kiemelt feladata a lakásbetörések számának csökkentése. A budapesti 

rendőrök figyelmet fordítanak arra, hogy a fővárosi lakosok kellően 

tájékozottak legyenek a biztonságtechnika, a vagyonvédelem területén, és nyugodt szívvel 

induljanak el reggelente maguk mögött hagyva lakásukat, ingóságaikat – sokszor egy élet 

munkáját.  

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya ezért a tavalyi évhez hasonlóan 

idén is összeállított egy vagyonvédelmi tájékoztató hírlevél-sorozatot, amelynek otthona 

védelmét szolgáló hasznos ötleteit és tanácsait hírlevelünkön keresztül, több hónapon át, 

részletekben juttatjuk el Önökhöz. 

 

Reméljük, hogy sorozatunk segítségül szolgál majd mindazoknak, akik szeretnék lakásukat és 

értéktárgyaikat biztonságban tudni akkor is, ha ők éppen házon kívül tartózkodnak. 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

          Bűnmegelőzési Osztálya 
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VI. rész 

A mechanikai és elektronikai védelem alapjai 

1.) Mechanikai védelem: 

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a 

legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és a garázs ajtóira, ablakaira is. 

Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is lehet nyitni. 

A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy 

nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, 

esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt. 

Követelmények az ajtókkal szemben:                                                     

- a bejárati ajtó lehetőleg keményfából, vagy fémből készüljön, 

- az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,                       

- csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt), 

- az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t, 

- az ajtólap zárását minimum kettő darab biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több 

ponton záródó ajtózárak, vagy az úgynevezett biztonsági ajtók, 

- az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell, 

- a különféle cilinderbetéteket, mágnes betéteket takarólemezzel kell ellátni, így 

megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését. 

Követelmények az ablakokkal, szellőzőkkel szemben: 

Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást, 

amelynek nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól 

elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a 

fémredőnyök, valamint a már modernebb technikát képviselő törésgátló fóliák is jó 

szolgálatot tehetnek. Esztétikai szempontból persze nem mindenki törekszik lakása 

berácsoztatására, nekik ajánljuk az elektronikai eszközök alkalmazását. 
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2.) Elektronikai védelem: 

Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, de 

önállóan is alkalmazható. Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának 

módját, fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni 

otthonunkba. 

- Egyik lehetőség a helyi riasztású hang- és fényjelző 

készülékek felszereltetése, melyekre hívjuk fel a 

szomszédban lakók figyelmét. 

- Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek 

lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a 

betörő „dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, egy erre 

szakosodott központ észleli az eseményt, és ún. kivonuló 

szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre. 

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a 

lakásba, a lehető legrövidebb időn belül értesítse a 

rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es hívószámon, vagy a 112-es segélykérő 

számon! 

 

Köszönjük a figyelmüket, következő számunkban különféle személy- és vagyonvédelmi 

eszközöket mutatunk be 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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