
      Vigyázzon kerékpárjára!                       

 

Egy kerékpár eltulajdonításához néhány másodperc is elegendő, azonban kellő óvatossággal 

és megfelelő vagyonvédelmi eszközök, módszerek alkalmazásával ez a bűncselekmény 

megelőzhető! 

A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás a fontosabb! Vigyázzon testi 

épségére is! 

 

Kerékpárunk védelméről elsősorban magunknak kell gondoskodnunk: 

 

 Ha őrizetlenül hagyjuk kerékpárunkat, minden esetben zárjuk le! 

 Rövid időre (pl: gyors bolti bevásárlás, lottó feladása) se hagyjuk a járműveket 

lezáratlanul. 

 A nagyobb biztonság érdekében, ha lehet, kerüljük az elhagyatott, kivilágítatlan 

helyeket. 

 A kosárban, a csomagtartón, a kormányon lehetőség szerint ne hagyjunk semmit. 

 Kerékpárunkat, ha mód van rá, valamilyen rögzített tárgyhoz (pl: kerítés, 

kerékpártároló) zárjuk. 

 A bicikli értékének minimum 10%-át érdemes biztonságos zár vásárlására fordítani. 

Minőségi zárat egyszer kell megvásárolni. 

 Használjunk több típusú zárat, a jobb minőség ugyanis nagyobb védelmet jelent. 

 Jegyezzük fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertető jegyeit (pl: típus, 

szín, vázszám.) 

 Ha lehetőség van rá, regisztráltassuk kerékpárunkat. Amennyiben eltulajdonították, 

mindenképpen tegyen bejelentést a Rendőrségen! 

          



 

 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 

 

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

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

 

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 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

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

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

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

 

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

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

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

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

 

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

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

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


