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Tisztelt ELBIR Olvasóink!
Javában tombol a nyár és a szünidő, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya két részes, biztonságos nyaralást célzó hasznos ajánlásokat fogalmazott meg,
melyeket júliusi és augusztusi ELBIR különszámainkban olvashatnak.
A júliusi hírlevelünkben találják meg a fővárosi rendőrség szülők számára szóló hasznos
tanácsait, amelyeket szem előtt tartva a vakáció ideje alatt is biztonságban lehetnek gyermekeik.
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.
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
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A nyár veszélyeiről szülőknek
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így is legyen, és jó
emlékekkel, nehézségek nélkül kezdődjön gyermekének ősszel az iskola, fogadja meg
tanácsainkat!
Közlekedjünk óvatosan!
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
gyerekek túlságosan is bíznak közlekedés
terén a felnőttekben, pedig adódhatnak
olyan váratlan szituációk, amelyeket még a
vezetésben rutinosabbak sem tudnak
kezelni. Fontos, hogy a gyermek ismerje, és
tartsa is be az alapvető közlekedési
szabályokat, legyenek tisztában a gyalogos
és kerékpáros közlekedésre vonatkozó
tudnivalókkal. Felnőttként viszont mi
magunk is legyünk óvatosabbak, vezessünk
lassabban azokon a helyeken, ahol sok
gyermek tartózkodhat. Érdemes minden
használat előtt átvizsgálni a gyermek
kerékpárját: működnek-e a fékek, hallani-e
a csengőt, van-e rajta prizma, nyithatócsukható-e a zár? Ne felejtsük: a bicikli
nyáron a gyermekek leggyakoribb utazási
eszköze, legyen mindig üzemképes
állapotban. Használják a védőeszközöket
(bukósisak, láthatósági mellény).
Az utca veszélyei – játszótéri, köztéri
balesetek

Biztonságod 9 pontja

1. Közlekedj óvatosan! A KRESZ-szabályai
minden esetben vonatkoznak rád, akár
gyalogosan, akár járművel közlekedsz.
2. Az aszfalt nem versenypálya! Gördeszkával és
görkorcsolyával
az
úttesten
közlekedni
életveszélyes!
3. Fürdőzz biztonságosan! Soha ne menj strandra
egyedül, és szabadvizeknél csak a kijelölt
helyeken mártózz a vízbe!
4. Szórakozni csak barátokkal, ismerősökkel
menj! Ne egyedül! Soha ne fogadj el idegenektől
italt, és ne is hagyd magára poharad!
5. Értékeidet tartsd biztonságos helyen, elzárva a
kíváncsi tekintetektől.
6. Ha kedved szottyan „elkalandozni” az nem baj, de
szüleidnek mindig szólj hol vagy, és kivel!
7. Ne állj szóba idegenekkel, bármilyen kedvesnek
is tűnnek!
8. Nem veszélytelen az internet. Személyes
adataidat semmilyen módon ne add ki
idegeneknek, magadról és másokról ne tölts fel
magánjellegű fotókat, videókat!
9. Baj esetén azonnal értesítsd a rendőrséget a 107es vagy a 112-es segélyhívón keresztül!

Ha már nyár és jó idő, akkor irány a tér! A
gyerekek a szünidőben gyakran birtokba
veszik a környezetükben lévő zöld területeket: tereket, parkokat, játszótereket. Ahhoz, hogy
elkerüljük a későbbi esetleges baleseteket, ellenőrizzük, hogy az ezeken a helyeken található
különféle játszó eszközök biztonságosak-e. A játszóterek többségénél szinte csak egy-két lépés
az úttest, a forgalom. Különösen a 4-6 éves korosztály veszélyeztetett, mert belőlük még
hiányzik a veszélyérzet. Figyeljünk rá, hogy bukósisak és megfelelő védelmi felszerelések
nélkül ne használják a görkorcsolyát és gördeszkát sem. Magyarázzuk el nekik, miért nem lehet
ezeket az eszközöket az úttesteken, a forgalomban használni.
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
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Strand-veszélyek
Nagy melegben jól esik felkeresni a strandokat, és merülni egyet a hűsítő habokban. Mégis
legyünk résen, hiszen a könnyed pancsolásnak is megvannak a maga veszélyei. Gyermekét soha
ne engedje el egyedül, vagy felnőtt kísérete nélkül! Hívja fel a figyelmét arra, hogy szabadvizek
esetében csak az arra kijelölt helyen menjen vízbe, és legyen tisztában úszni tudásának
mértékével. Baj esetén azonnal kérjen segítséget, ha kell, kiabáljon! Felhevült testtel ne menjen
vízbe, és sekély részen ne ugorjon fejest! Értékeire a strandon is fokozottan ügyeljen, olyan
helyre tegye, ahol rálátása van.
Fesztivál és szerek
Ha nyár, akkor koncertek, fesztiválok és bulik. Amikor egy tinédzser elindul szórakozni,
sokszor akarata ellenére is veszélynek lehet kitéve. A fiatalok szabadabban kezdenek el
viselkedni, ha kikerülnek a szülők szigorú felügyelete alól, és ilyenkor a „csapatszellem”
mellett hajtja őket a kíváncsiság is. Az, hogy egy tinédzser ne gyújtson rá egy cigarettára, vagy
ne igyon alkoholt, valamint ne próbálja ki a kábítószer
valamelyik típusát, nagy dilemmát okoz a szülőknek.
Tévhit, hogy a fiatalok minden
Őszintén magyarázzuk el csemeténknek, milyen
esetben idegenektől kapnák az első
veszélyeket rejtenek ezek az egészségre káros anyagok,
szál cigarettát, az első korty alkoholt,
hiszen túlzott alkoholfogyasztás esetén bódult állapotban
vagy az első „kábítószeres” tablettát.
akár kifosztás vagy súlyosabb esetben szexuális
Az esetek többségében sajnos pont a
bűncselekmény sértettjévé is válhat, míg kábítószer
barátaik hatására próbálják ki
fogyasztása esetén nem tudhatja, milyen összetételű szert
ezeket az egészségükre veszélyes
vesz be, hiszen amitől a társa pörög, abba ő bele is halhat.
szereket.
„Segítség, megloptak!”
Habár a köznyelvben gyakran összekeveredik a kettő: a
lopás nem egyenlő a rablással. Rablás esetén az elkövető erőszakot alkalmaz, amely személy
ellen irányul, míg lopás esetén a sértett jószerével észre sem veszi, hogy értékeitől
„megszabadították”. Hívjuk fel gyermekünk figyelmét arra, hogy értékeit ne tegye ki
közszemlére, vagyis nagy értékű mobiltelefontját, egyéb technikai „kütyüit” ne a köztereken
vagy a tömegközlekedési eszközökön használja, hiszen bármikor kikaphatja a kezéből valaki.
Legyen számára gyanús az is, ha egy idegen személy valamilyen ürüggyel a mobiltelefonja
átadását szeretné elérni. Amennyiben értékeiket erőszakkal próbálják tőlük elvenni, úgy minél
hangosabban hívják fel magukra a figyelmet. Ha mégis baj érte őket, azonnal keressenek egy
felnőttet vagy értesítsék a rendőrséget.
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Nyári csavargók
Nyáron a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el rövidebb-hosszabb időre otthonukat,
hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Az ilyen csavargások, eltűnések esetén (amikor
teljesen magukra maradnak) nagyobb arányban válhatnak bűncselekmények sértettjeivé. Olyan
eset is akad, amikor egy bevásárlóközpontban vagy a nyaralás során csatangol el mellőlünk
csemeténk. Ne essünk pánikba! Értesítsük a rendőrséget, amennyiben módunk van rá,
mondassuk be hangosbemondón keresztül. Mit tehetünk, hogy segítsünk a gyors
megtalálásban? Jegyezzük meg gyermekünk ruházatát, mindig legyen róla friss fotónk,
ismerjük barátait, kedvenc helyeit. A fiatalok nagy része pár órán belül, vagy még aznap
előkerül. A gyermekeinkkel tanítassuk meg telefonszámainkat!
„Kedves” idegenek
Aranyszabály saját biztonságuk érdekében, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ha az meg is
szólítja őket, például az utcán útbaigazítást kér, vagy ha adni szeretne valamit, azt ne fogadják
el. Legalább olyan fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a
szüleiknek. Gondoskodjanak arról is, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a szülő
elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért baj esetén. Bátran
szólítsák meg az egyenruhás rendőrt!
Biztonságos „szörfözés”
Nyaranta extra idő jut mindenre, így többek között arra is, hogy gyermeke internetezésre
fordított ideje megnövekedjen. Magával az interneten való szörfözéssel nincs baj, hiszen
számos hasznos dologra tudja használni, ám a rá leselkedő virtuális veszélyekre szintén
érdemes felhívni a figyelmét! Melyek ezek? Többek között ne adja ki illetékteleneknek
személyes adatait, ne posztoljon olyan dolgot, amellyel kényelmetlen helyzetbe hozhatja saját
magát mások előtt! Ne töltsön fel sem saját magáról, sem másról magánjellegű fotót vagy
videót, mert ezzel kellemetlen szituációba keverheti önmagát és másokat is! Ne chateljen
idegenekkel! Ha pedig nyaralni indulnak, ne ossza meg másokkal azt az információt, hogy
üresen marad a ház, hiszen ez voltaképpen felhívás betörésre.
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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
II.
kerületi Rendőrkapitányság
III.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Békásmegyer
IV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Káposztásmegyer
V.
kerületi Rendőrkapitányság
VI.
kerületi Rendőrkapitányság
VII.
kerületi Rendőrkapitányság
VIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Keleti pályaudvar
IX.
kerületi Rendőrkapitányság
X.
kerületi Rendőrkapitányság
XI.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Őrmező
XII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Újlipótváros
XIV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Alsórákos
XV.
kerületi Rendőrkapitányság
XVI.
kerületi Rendőrkapitányság
XVII.
kerületi Rendőrkapitányság
XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIX.
kerületi Rendőrkapitányság
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Soroksár
XXI.
kerületi Rendőrkapitányság
XXII.
kerületi Rendőrkapitányság
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Tel.: 061-457-5600
Tel.: 061-346-1800
Tel.: 061-430-4700
Tel.: 061-243-2511
Tel.: 061-231-3410
Tel.: 061-231-3446
Tel.: 061-373-1000
Tel.: 061-461-8141
Tel.: 061-461-8100
Tel.: 061-477-3700
Tel.: 061-477-3726
Tel.: 061-455-4800
Tel.: 061-263-7200
Tel.: 061-381-4300
Tel.: 061-381-4331
Tel.: 061-457-5650
Tel.: 061-236-2800
Tel.: 061-236-2824
Tel.: 061-461-8150
Tel.: 061-461-8186
Tel.: 061-231-3450
Tel.: 061-407-8455
Tel.: 061-253-2300
Tel.: 061-292-9200
Tel.: 061-292-9250
Tel.: 061-421-1800
Tel.: 061-421-1842
Tel.: 061-427-4600
Tel.: 061-229-2652
Tel.: 061-203-9132
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