
 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

ELBIR 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
                       2019. április 

 BUDAPEST 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt ELBIR Olvasóink! 

 

A közelgő húsvéti ünnepeket felölelő hosszú hétvégére tekintettel áprilisi hírlevelünk 

szervesen kapcsolódik a baleset-megelőzés témaköréhez.  

 

A dolog apropóját az adja, hogy sajnos még mindig akadnak olyanok, akik az ünnep kapcsán 

elfogyasztott italok alkoholtartalmát és minden előzetes tiltást figyelmen kívül hagyva mégis 

autóba ülnek, veszélyeztetve ezzel mások, és saját maguk életét, biztonságát.  

 

Az ittasság fokától függően szabálysértésről, avagy bűncselekmény elkövetéséről 

beszélhetünk, ezért fontosnak tartjuk, hogy e havi hírlevelünkkel nemcsak a bűnmegelőzés, 

hanem a baleset-megelőzés közös ügyét is szolgálhassuk. A járművezetés ittas állapotban 

bűncselekmény (Btk. 236. §) mellett azonban sajnos meg kell említenünk a járművezetés 

bódult állapotban bűncselekmény (Btk. 237. §) veszélyeit is, ami ráadásul – 

különösen a tavaszi szünet miatt – a fiatalok esetében kiemelt figyelmet érdemel.  

 

Kérjük, olvassák el a BRFK Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztály 

Baleset-megelőzési és Közlekedési Osztálya segítségével összeállított baleset-

megelőzési ajánlásokat! 

 

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Döntsön: iszik vagy vezet? 

 

A Húsvét mind a gyermekek, mind a felnőttek által egyaránt várt ünnepünk, hiszen a nagy 

családi összejövetelek és utazások időszaka. Ezekben a napokban azonban – éppen a 

megnövekedett utazási kedvnek köszönhetően – a közúti forgalom megszokott sűrűsége 

hirtelen a többszörösére növekszik, az autópályák zsúfoltsága pedig megnő. A rendőrség ezért 

a húsvéti ünnepek alatt is megerősített szolgálattal végzi a baleset-megelőzéshez tartozó 

közúti ellenőrzéseit országszerte, melyek fő célja az ittas vezetők kiszűrése, ezáltal biztosítva 

a zavartalan közlekedést. A hatóság nagy hangsúlyt fektet az ittas, vagy bódult állapotban 

közlekedő, agresszív, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére. 

 

Itt hívnánk fel arra is kedves olvasóink figyelmét, hogy 

az alkoholtartalmú édességek, a bon-bon, és a töltött 

tojások is tartalmazhatnak olyan mennyiségű alkoholt, 

amely már szankciókat vonhat maga után, és esetleg a 

vezetői engedély elvesztését is eredményezheti! 

Magyarország e téren ugyanis a zéró tolerancia elvét 

követi, így már 1 üveg sör, vagy 1 nyelet pálinka is 

veszélyezteti a vezetői engedély „testi” épségét. Az 

elfogyasztott alkohol hatást gyakorol a központi idegrendszerre, kedvezőtlenül befolyásolja a 

vezetési képességet, és a reakció időt megnyújtja. 

 

Az ittas járművezető nemcsak saját életét és testi épségét kockáztatja, hanem súlyosan 

veszélyezteti a többi közlekedő közlekedésbiztonságát is, ezért nyomatékosan kérjük a 

járművezetőket, hogy ha isznak, ne vezessenek!  

 

Rengeteg alternatív közlekedési lehetőség akad, mint példának okáért a taxi, a 

tömegközlekedés vagy az egyre inkább terjedő sofőrszolgálatok. 

 

Ezen időszakban a közutakon a gépjárműforgalom mellett nagyobb számban jelennek meg a 

kerékpárosok is, de a települések belterületén akár csoportokban közlekedő gyalogosokra is 

számítani kell. Javasoljuk, hogy a járművezetők kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot 

tartva, ha szükséges, a sebességüket is csökkentve kerüljék ki az úton közlekedő járókelőket, 

az egy nyomon haladó járműveket, mert sajnálatos módon ezen személyek ittasságát nem áll 

módunkban megfelelő szinten ellenőrizni, ezáltal pedig potenciális áldozatokká, vagy esetleg 

baleset okozókká válhatnak. 

 

Ne feledjék, a láthatóság életet menthet! Ezért ajánlott az ünnepek ideje alatt, a kötelezőtől 

eltérően belterületen, nappal és jó látási viszonyok ellenére is használni a láthatósági 

segédeszközöket és mellényt!  
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A két említett bűncselekmény törvényi tényállásai 

 

Járművezetés ittas állapotban 

 

236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt 

vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt 

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, 

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát 

okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. 

(3) Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve 

közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) 

bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint 

büntetendő. 

 

Járművezetés bódult állapotban 

 

237. § (1) Aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású 

úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi 

meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt 

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, 

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát 

okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. 

(3) Aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt nem gépi meghajtású úszólétesítmény, vagy közúton, 

illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) 

bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint 

büntetendő. 
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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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