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Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

Novemberi számunkban folytatjuk havonta jelentkező, többrészes, a betöréses lopások 

megelőzését célzó vagyonvédelmi sorozatunkat.  

 

Az előző havi, a mechanikai és elektronikai védelem alapjairól szóló kiadásunkat követően 

mostani hírlevelünkben különféle személy- és vagyonvédelmi eszközöket mutatunk 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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VII. rész 

Személy- és vagyonvédelmi eszközök 

 

Az időskorú lakossággal szemben gyakoribbá vált agresszív magatartás, valamint a 

sérelmükre elkövetett vagyon elleni bűncselekmények emelkedő száma sürgető, de az 

eddigieknél hatékonyabb preventív lépések megtételét teszi szükségessé. A BRFK 

Bűnmegelőzési Osztály mindennapos feladata megismertetni a bűnügyileg fertőzöttebb 

területeken élő lakossággal, valamint a személy- és vagyonbiztonságot magasabb szintre 

helyezni vágyó érdeklődőkkel az új védelmi rendszereket, technikai eszközöket azért, hogy a 

jövőben kevésbé legyenek kitéve az áldozattá válás kockázatának. 

 

Természetesen nem kell azonnal jelentős beruházásra gondolni. 

Vannak egyszerű, mégis hatékony eszközök – melyek a 

megelőzés-tudatú szemléletünkkel együtt – segítenek 

megvédeni vagyontárgyainkat, értékeinket. 

 

A támadásjelző (képünkön), vagy más néven pánikkapcsoló 

szerepe, hogy a megtámadott, vagy veszélyben lévő személy 

számára biztosítsa az észrevétlen jelzésadást a távfelügyelet 

vagy a biztonsági szolgálat felé, akik gyors reagálásukkal 

meghiúsíthatják a támadást, illetve a betörést. Fajtája szerint 

lehet mechanikus, valamint elektronikus támadásjelző.  

 

A nyitásérzékelő jelzést ad (riasztó jelet küld) akkor, ha a nyílászáró nyitási szöge 

meghaladja az általunk beállított értéket. A minimális értéken belüli nyitás esetén téves jelzés 

nem történhet. Burkolata zárt kivitelű, mechanikailag ellenálló anyagból készül, amely csak 

szerszámmal, vagy roncsolással bontható, illetve mozdítható el rögzített felszerelési helyéről. 

A jelzőhurok mellett rendelkezik egy kivezetett szabotázshurokkal is, amely biztosítja a 

riasztójelet abban az esetben is, ha a behatoló elvágja azt. 

 

Az üvegtörés érzékelő (képünkön) jelzi a védendő 

üvegfelület törését, felmetszését, vágását, illetve 

annak fúrását.  Az érzékenység természetesen 

állítható, hogy ne keletkezzen jelzés a 

felületsérülést nem okozó véletlen ütések, éles, 

illetve szélessávú zajok keletkezése esetében sem. 

Burkolata zárt kivitelű, így ellenálló, felnyitása 

esetén viszont szabotázsjelzést ad. 
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A rezgés, illetve testhang érzékelő érzékeli és jelzi a fúrással, ütéssel járó áthatolási kísérlet 

okozta rezgéseken túl a hőhatással járó támadási kísérleteket is. Ideális alkalmazási területei 

ablakkeretek, ajtók, falak és tetőszerkezetek. Érzékenysége széles tartományban 

szabályozható, így pontosan beállítható a kívánt határérték.  

 

Az infrasugaras sorompó a kültéri 

védelem leggyakoribb eleme, amely 

területi védelmet biztosít. Az 

infrasorompó jellemzően két egységből 

áll, egy adó és egy vevő részből. Az 

adó bocsátja ki az emberi szemmel nem 

látható infravörös sugarakat, a vele 

szemben elhelyezett vevő pedig veszi a 

jeleket. Az infravörös sugarakat a 

precízen kialakított tükrök és lencsék 

terelik egy viszonylag szűk nyalábba. 

Amennyiben a két eszköz közötti 

infrasugár megszakad, a rendszer riasztási jelzést ad. Fontos, hogy legyen lehetőség többféle 

moduláló frekvencia kiválasztására. Az eszköz adó- és vevő része egyaránt rendelkezik a 

burkolat felnyitását érzékelő szabotázsvédelemmel.  

 

Nem győzzük azonban elégszer hangsúlyozni, hogy a védekezés leghatékonyabb módja, ha 

egyszerre több eszközt is felhasználunk, és speciálisan a saját helyzetünkre, illetve 

ingatlanunkra vonatkoztatva kérjük ki szakemberek véleményét.  

 

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

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

 

Köszönjük figyelmüket, következő számunkban a betöréses lopások megelőzését célzó 

sorozatunk záró fejezeteként a távfelügyeleti szolgálatok bemutatásával várjuk Önöket! 

 

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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