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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Decemberi számunkkal utolsó fejezetéhez érkezett a betöréses lopások megelőzését célzó 

vagyonvédelmi sorozatunk.  

 

Az előző havi, különféle személy- és vagyonvédelmi eszközöket bemutató kiadásunkat 

követően mostani, sorozatzáró hírlevelünkben a távfelügyeleti szolgálatokat mutatjuk be 

Önöknek. 

 

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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VIII. rész 

A távfelügyeleti szolgálatok 

 

A távfelügyelet egy 24 órában működő 

elektronikus vagyonvédelmi monitoring 

szolgálat. A Központi 

Diszpécserszolgálat műveletirányítója 

pontos információval rendelkezik a 

helyszínen történtekről. Több 

telefonvonal, BM-vonal és egymástól 

független rádióhálózat segítségével 

közvetlen hatósági, műszaki vagy 

biztonsági intézkedéseket tud 

kezdeményezni. 

 

Egyre több településen működik már Interneten keresztül üzemeltethető műholdas 

nyomkövető és távfelügyeleti rendszer, telefonvonalas riasztóközpont. A csatlakozás 

megvalósulhat továbbá GSM-hálózaton akár közvetett, akár direkt módon. A GSM-hálózaton 

GPRS-csomagként eljuttatott adatokkal, például egy időskorú személy aktuális helyzete 

azonnal megjeleníthető a diszpécserközpont monitorán. A GPRS-technológia segítségével 

online adatkommunikáció és valós idejű követés valósulhat meg. A jelzéseket az eszközök 

hanghívással, vagy SMS-sel továbbítják a megadott telefonszámra, távfelügyeleti központba, 

illetve egy megfelelő applikáció segítségével az okostelefonra. A távfelügyeletek, a 

vészhelyzeti segélyhívók elterjedésével a rendszerhez csatlakozni kívánók magas arányának 

elérésével lehetővé válik a védett személyek objektív, illetve szubjektív biztonságérzetének 

növelése.  

 

Az adott térségben járőröző gépjárművek folyamatosan 

ellenőrzik a védett objektumokat, s riasztás esetén azonnal a 

helyszínre sietnek.  

 

Fontos szempont továbbá, hogy a távfelügyelet 

segítségével a hálózathoz csatlakozó személyek 

(ügyfelek) részére felszerelt biztonsági berendezések 

folyamatos rendszerfelügyeletét is biztosítani tudják.  
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A távfelügyeleti átjelzéseknek többféle jelátviteli útvonala valósult már meg az évek 

folyamán: 

 kapcsolt vezetékes telefonvonal, 

 rádiófrekvenciás jeltovábbítás, 

 GSM-hálózaton működő jelátvitel,  

 GPRS-alapú kommunikáció, 

 a diszpécser és a kivonuló szolgálat csak abban az esetben tud intézkedni, ha a jelzés 

megérkezik a távfelügyeleti állomásra.  

 

 (Az 1990-es években jelentek meg azok a riasztóközpontok, amelyeket telefonvonalra 

lehetett kötni. Nem két pont közötti fix, hanem egy adott hívószám „tárcsázásával” létrejövő, 

analóg telefon fővonalra épülő telefonkapcsolatra. Ezek már tartalmaztak egy olyan belső, a 

központ nyomtatott áramköri alaplapjára szerelt kommunikátort, amelynek segítségével 

jelzéseket lehetett továbbítani egy vevőközpontba, vagyis a távfelügyeletre.)  

 

A riasztóberendezés telefonos kommunikációja esetén nincs szükség önálló vonalra. A 

riasztóközpontot a már meglévő telefonvonalra kötik rá, mégpedig úgy, hogy az épületbe 

kívülről érkező telefonkábel először a riasztóközpontba fut, majd ezután csatlakozik magához 

a telefonkészülékhez, vagy egy telefon alközponthoz. Ezzel a megoldással sikerült elérni azt, 

hogy a riasztóberendezés kommunikációja mindig elsőbbséget élvez. Ha épp telefonál valaki, 

de közben valamilyen esemény történik a riasztóközpontban, a digitális kommunikátor a 

beszélgetés megszakításával szabaddá teszi a telefonvonalat, és így a központ el tudja küldeni 

a jelzést a távfelügyelet felé. 

 

Bízunk benne, hogy tanácsaink hozzájárultak az Önök áldozattá válásának megelőzéséhez! 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, értesítsék a rendőrséget a 

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

 

Köszönjük figyelmüket, és reméljük, hogy az elmúlt hónapokban hírlevelünkön keresztül 

Önökhöz eljuttatott betöréses lopások megelőzését célzó vagyonvédelmi sorozatunkkal mi is 

hozzájárulhattunk a biztonságukhoz! 

 

Kellemes ünnepeket, és boldog új esztendőt kíván 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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