
 

Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi 
 bevásárlás időszakára 

    Gépkocsifeltörések megelőzése 

 

 

 

Az adventi időszakban jelentősen megnövekszik a 
forgalom az üzletekben és a bevásárlóközpontok 
parkolóiban. A gépkocsifeltörések megelőzése 
érdekében fogadja meg tanácsainkat!  

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 112-es telefonszámon! 

 

 

· Ne hagyjon táskát, csomagot, 
mobiltelefont, műszaki cikket, 
iratokat, pénzt, bankkártyát a 

gépkocsijában! 

· Üres táskát sem érdemes az 
utastérben hagyni, hiszen a tolvaj 

csak a táskát látja, azt nem, hogy 
nincs benne semmi.  

· A gépjármű indító kulcsát 
mindig tartsa magánál olyan 
helyen, hogy azt ne tudják Öntől 
megszerezni.  

· Mindig zárja be a kocsi ajtóit, az 
ablakokat húzza fel, kapcsolja be 

a riasztót még akkor is, ha csak 
pár percre száll ki! 

· Ha forgalmas helyen, tömegben 
gyalogol, fokozottan figyeljen 

értékeire! 

· Lehetőség szerint kiépített 
parkolóban parkoljanak, vagy 

olyan helyen, ahol térfigyelő 

kamerarendszer működik.  

· Alkalmazzanak minősített 

mechanikai és elektronikus 
vagyonvédelmi biztonsági 
rendszereket, eszközöket 
gépkocsijukon, melyek 
beszerelését érdemes 
szakműhelyben elvégeztetni.  

· Az autóba nem beépített 
navigációs készüléket és tartóját 
vegyék ki a parkoló autóból!  

· A karácsonyi ünnepek 

közeledtével intenzívebbé váló 
forgalom a közlekedőktől is 
nagyobb toleranciát és több 
figyelmet kíván. 

· A téli közlekedésre fel kell 

készülni, az időjárási, út és látási 
viszonyok miatt óvatosabban, 
lassabban kell vezetni. 
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A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/2015-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes  

Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail címe: e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy 

Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszáma: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 
Telefonszáma: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszáma: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 
 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


