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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Áprilisi hírlevelünk VI. különszámában otthonunk biztonsága érdekében igyekszünk 

Önöknek hasznos tanácsokkal szolgálni.  

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el az áprilisi hatodik 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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OTTHONUNK BIZTONSÁGA 
A családi ház 

 

Az elmúlt években többen azért költöztek el a fővárosból, mert családi házban (sorházban) 

szerettek volna élni. Az „én házam, az én váram” mondás is tökéletesen visszaadja azt, hogy 

miért is ilyen kedvelt ez a lakhatási forma. Ám vannak olyan pontok, melyekre egy családi 

ház esetében esetleg egy átlag, társasházi lakáshoz képest jobban oda kell figyelni. Mik ezek? 

 

A családi házak / sorházak körül külön telek van általában. Ez 

leginkább fűvel borított, esetleg bokrok, fák szegélyezik. A ház 

falánál különféle tárgyak (kerti bútor, esővíz-tároló, felfutó sövény 

stb. lehetnek). Ez befolyásolhatja a telek áttekinthetőségét, az 

esetleges betörő megbújhat a növényzet részeiben, illetőleg 

egyszerűbben felmászhat. 

 

Tanács: érdemes a ház körüli részt úgy kialakítani, hogy az ne segítse a tolvajokat, 

elrejtőzésüket, a felső részekhez (pl. fenti terasz, fenti ablak) való eljutásukat! 

 

Az épület régi (akár több száz éves) - vagy új építésű lehet. Ez pl. a fal minőségét is 

befolyásolhatja, ami az idő előrehaladtával könnyebben/nehezebben megbonthatóvá válik, 

illetőleg a nyílászárók is erőteljesebben/gyengébben kapcsolódhatnak a falazathoz, azok 

anyaga is ellenállóbb/kevésbé ellenálló lehet az eltelt időnek megfelelően. Ez befolyásolja azt, 

hogy a bűnözők könnyebben, vagy nehezebben juthatnak be a házba.  

 

Tanács: évente ellenőrizzük a fal, negyedévente a nyílászárók állagát. Ha hibát 

észlelünk, azt javíttassuk ki! A zárakról se feledkezzünk meg! 

 

A családi házat ma már akár távfelügyelettel is védhetjük, kamerákat, riasztókat, érzékelőket 

lehet telepíteni a különféle helyiségekbe, sarkokba. Távollétünkben okostelefon 

készülékünkön követhetjük az otthonunkban történő eseményeket.  

 

Tanács: a riasztó/ érzékelő / távfelügyeleti, esetleg „okosházas” 

rendszerek kialakításakor fokozottan ügyeljünk arra, hogy a 

rendszer feltörésbiztos, és megbízható legyen! 

 

További tájékoztatás: 

www.karmegelozes.hu; https://hazorzo.bunmegelozes.info/;  

(A HázŐrző alkalmazás a playstore / appstore kínálatában is 

elérhető).  

                       Köszönjük figyelmét: a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya 
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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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