
      Besurranásos lopások megelőzése   

 

A jó idő beköszöntével megjelenhetnek azok a bűnelkövetők, akik erre az alkalomra várnak, 

és megpróbálnak bejutni az ingatlanokba. A nyitva hagyott ablakon, ajtón keresztül könnyen 

besurranhatnak és magukhoz vehetik az értékeket.  

Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat! 

 Lakóházában a bejárati ajtót tartsa zárva, kertes házaknál az utcai bejárati és a 

gépkocsi behajtó kaput is!      

 Lehetőség szerint legyen a kerítés biztonságos, kellően magasság. A kerti növényzetet, 

sövényt, bokrot úgy alakítsuk, hogy ne akadályozza a szabad ki-és rálátást. 

 Ha módja van rá, lehetőség szerint szereltessen fel ajtónyitásra működő hangjelző 

készüléket!            

 Kérjük, ne tartson az előszobában, a 

ruhafogason vagy a bejárati ajtó közelében 

kézitáskát, értékes tárgyakat! 

 Házalókat, táskából áruló személyeket ne 

engedjenek be otthonaikba. Tőlük ne 

vásároljanak! 

 Fordítsanak gondot jószágaik védelmére, az 

ólak, istállók megfelelő zárására! 

 Alakítsanak ki jó kapcsolatokat a szomszédjaikkal. Mérjék fel, hogy kik azok, akikhez 

probléma esetén fordulhatnak! 

 Bizalommal kérhetnek segítséget a környezetükben dolgozó hivatalos és közfeladatot 

ellátó személyektől, aki lehet: körzeti megbízott, tanyagondnok, védőnő, mezőőr, 

vadász, polgárőr, egyházi személy. 

 A szellőztetés idején is legyenek óvatosak! Ne hagyják nyitva lakásuk földszinti 

ablakait, ha nem tartózkodnak a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van 



a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló 

ablakok esetében is. A könnyen elérhető ablakra szereljenek rácsot! 

 Aki kertes házban lakik, ne feledkezzen meg arról, hogy a kerti munka hevében fel 

sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgoznak, 

vagy esetleg csak kint pihennek, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond 

nélkül bejuthat otthonukba és észrevétlenül távozhat értékeikkel együtt. Az utcai kapu, 

a lakás ajtaja, ablakai ilyenkor is jó, ha be vannak zárva. 

 

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Könnyelműségükkel ne segítsék hozzá az 

elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel első sorban Önök 

óvhatják meg magukat attól, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak, annak 

kellemetlen következményeitől, a felesleges bosszúságoktól! 

 

 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen 

segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilyen még nem volt: 

április 12. a bűnmegelőzés napja 

 

 

 

A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat 

emelte a kiemelten fontos feladatok sorába. A stratégia végrehajtásával a kormány a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a területen tevékenykedő civil és 

kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a cél megvalósításán. A 

széleskörű együttműködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, a fiatalok 

felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az áldozatsegítésre és az elkövetők 

reintegrációjára fókuszál. A napról napra bővülő szövetség azért dolgozik, hogy 

mindannyian egy biztonságosabb holnapra ébredjünk.  

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg. Ezt a 

napot idén először a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. A bűnmegelőzés napján a közös 

erőfeszítés, a széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a 

napon országszerte megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák 

közvetlen környezetükben folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányítsák a 

figyelmet. 

 

A Békés Megyei Rendőr – főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai évek 

óta azon dolgoznak, hogy a megyénkben működő programok segítségével az 

állampolgárok veszélyeztetettségét tényszerű és hiteles információk átadásával, valamint 

gyakorlati tanácsok közvetítésével csökkentsék. Folyamatosan törekszenek a preventív 

szolgáltatások bővítésére, a lakossági kapcsolatok szélesítésére, és a közvetlen 

együttműködési formák kialakítására. A bűnmegelőzési tevékenység az alábbi területekre 

koncentrálódik: 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, fiatalok felvilágosítása: 

Sikerrel folytatjuk megyénkben, immár második évtizede az általános iskolás korosztályt 

érintő DADA programot. A középiskolások részére elindított Ellen-szer program 

oktatása folyamatos megyénkben, melyet jól kiegészít a 2013/2014-es tanévben útjára 

indított iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, illetve a 2014 őszén indult „A szülők és a 

családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program. Folyamatosan jelen vagyunk nyári táborokban, illetve színes programokkal 

veszünk részt a fiatalok által nagyobb számban látogatott egyéb (Garabonciás Napok, 

Szakmák éjszakája) rendezvényeken. A kábítószer prevenció területén a 

leghatékonyabban és legszervezettebben az iskolákban tudjuk megszólítani a fiatalokat. A 

nevelési és oktatási intézményekben elsősorban a bűnmegelőzési információk 

eljuttatásával, az áldozattá, vagy elkövetővé válás megelőzésével kapcsolatos munkát 

végezzük. Emellett kiemelt szerepet kap a drogfogyasztás témaköre is, ahol elsősorban a 

tiltott szerek, kábító hatású anyagok vásárlásának csökkentésére helyezük a hangsúlyt. Az 

iskolai programjainkon keresztül igyekszünk a veszélyeztetett korosztályt a helyes úton 



tartani. Az irányított beszélgetésekkel az a cél, hogy a diákok maguk mondják ki a 

megoldást és fogalmazzák is meg azt, hogy mi is a helyes magatartás. Ezen kívül a 

rendőrség munkatársai aktívan vesznek részt a Kábítószer Egyeztető Fórumok 

munkájában is. 

 

Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés: 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság már 20 éve folytatja – a tanyavilágban élő 

emberek biztonságának javítása érdekében – a „Tanya programot”. A programmal 

kapcsolatban több pályázatunk is sikeresen megvalósult a Belügyminisztérium Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanácsának támogatásával. 

Heti rendszerességgel juttatjuk el oktatási intézmények, civil szervezetek, 

önkormányzatok, polgárőrök részére a bűnmegelőzési tartalmú hírleveleinket, az ELBIR 

(Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer) program keretében. 

Folyamatosan segítjük az állampolgárok kerékpárjainak ingyenes regisztrációját a 

Bikesafe program keretében. 

 

A településbiztonság fokozása: 

Megyénk településein kiemelt figyelmet fordítunk az időskorúak, egyedülálló személyek 

vagyonbiztonságának és áldozattá válásának megelőzésére. Ezt a feladatot a lakossági 

fórumokon bűnmegelőzési szakemberek jelenlétével, előadások tartásával, pályázatok 

segítségével valósítjuk meg. 

2015. év októberében megyénkben is elindult és jelenleg is tart az ORFK Bűnügyi 

Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály által készített „Házhoz 

megyünk!” bűnmegelőzési program. 

Folyamatosan bővítjük prevenciós tevékenységünket, például az építészeti bűnmegelőzés 

– melynek lényege, hogy az épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos 

és fenntartható eszközök használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező 

körülmények és terek – lakosság által is alkalmazható eszköztárának bemutatásával. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a nagyobb ünnepekhez (húsvét, mindenszentek, halottak 

napja, advent időszaka) is köthető bűncselekmények megelőzésére. 

 

A bűnismétlés megelőzése: 
A pártfogói felügyelői szolgálattal, valamint a családsegítő szolgálattal kialakult 

együttműködésünk keretében valósul meg az a célkitűzés, amely  a társadalmi együttélés 

erkölcsi szabályait megszegőket, vagy a bűnelkövetőket szembesíti az általa okozott 

sérelemmel, kárral. 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és 

kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 







 

 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! 


