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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 
Szombattól beköszönt a szeptember, hétfőn pedig ismét megnyitják kapuikat az iskolák, ezért 

augusztus végi ELBIR-különszámában a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya a biztonságos iskolakezdéshez igyekszik hasznos tanácsokat nyújtani. 

 

Ha teheti, ossza meg hírlevelünket rokonaival, ismerőseivel és szomszédjaival is! 

 

Hírlevelünk különszámához hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

  Bűnmegelőzési Osztály 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Iskolakezdéskor az új társas és fizikai környezet számos módon próbára teheti gyermekeinket. 

 

Új év, új osztály! 

Felső tagozatba lépők, új iskolákban kezdők, évismétlők számára az új közösségbe 

beilleszkedés komoly kihívást jelenthet. Az együtt tanulók közül a leginkább sebezhetőek a 

legkisebb korosztály tagjai. Különösen az alsó tagozatosok számára lehet nehéz az erejüket 

fitogtató, olykor basáskodó nagyobbak jelenléte. Gyermekeink ott válhatnak diákcsínyek 

célpontjává, ahová nem ér el a tanárok, felügyelők óvó tekintete (ügyeleti tanterem, öltöző, 

mellékhelyiség, udvar).  

Hívjuk fel gyermekeink figyelmét, hogy ezeken a helyeken maradjon mindig kortársai 

közelében, amennyiben lehetősége van, kerülje a bajt. Bármilyen konfliktus esetén azonnal 

szóljon a felügyelő tanárnak, kérjen segítséget!  

Fontos, hogy tanévkezdéskor is sokat beszélgessünk gyermekeinkkel, bátorítsuk őket arra, 

hogy velünk megoszthatják nehézségeiket, amelyek megoldásában talán segíteni is tudunk. Ha 

probléma adódik, ne hagyjuk, hogy súlyosabbá váljon, elmérgesedjen. Szükség esetén azonnal 

jelezzünk vissza a tanárok, pedagógusok felé.  

 

Oldjuk meg ésszel! 

Bíztassuk gyermekeinket arra, hogy az esetleges konfliktusaikat ne tettleg, inkább ésszel 

rendezzék. 

 

Ki az idegen? 

Sokak számára az iskolakezdés lesz az első olyan alkalom, amikor felügyelet nélkül, egyedül 

fog közlekedni közterületen, így óhatatlanul kapcsolatba kerül majd másokkal is. Tudatosítsuk 

benne, hogy idegen személy az: 

 aki nem családtag,  

 akit név szerint nem ismer,  

 akikkel neki, valamint családjának nincs állandó kapcsolata. 
Lehetőség szerint idegenekkel ne álljon szóba.    

 

Bízzunk az egyenruhában! 

Gyermekeink számára hangsúlyozzuk, hogy baj esetén az egyenruhás rendőrtől mindig bátran 

kérhetnek segítséget. 

Érdemes a szülők mobilszámát a gyerekek emlékezetében rögzíteni, valamint – lehetőleg – egy 

papírra feljegyezve zsebében, táskájában elhelyezni. 
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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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