
    A legtöbbet Ön tehet a biztonságáért!         

  

 

Biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!  

Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat! 

 

- A zsúfolt helyek, bevásárló központok, piacok, tömegközlekedési eszközök, 

állomások és megállók a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet jelentenek! 

Ezeken a helyeken különösen figyeljünk az értékeinkre!  

- Vállra akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt, vagy szorosan a hóna alatt, 

így észrevétlenül senki sem nyúlhat bele!  

- Soha ne tartsa bankkártyája mellett a PIN kódját!  

- Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha 

ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem! Idegen kérésére ne váltson pénzt, és 

legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel 

fizessenek Önnek!  

- A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevét kiírni, mert így 

nem lehet következtetni arra, hogy a lakásban 

hányan és kik élnek!     

- Ne mesélje el idegennek, hogy egyedül él vagy 

egyedül tartózkodik a lakásban!  

- Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű kézpénzt!  

- Mindig csak annyi pénzt tartson magánál, amennyi 

feltétlenül szükséges!  

- A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg 

kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!  



- Kórházi tartózkodás ideje alatt ajánljuk, hogy csak a legszükségesebb dolgokat 

vigye magával!  

- Az értékeit mindig zárja el a szekrényében, akkor is, ha csak egyetlen percre hagyja el 

a kórtermet! 

- A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon és erkélyajtón jutnak be a 

lakásunkba. A kertkaput, lakásajtót akkor is zárja kulcsra, ha otthon 

tartózkodik, mert ezzel az egyszerű lépéssel megakadályozhatja, hogy idegen 

jusson be a lakásába. Célszerű a földszinti ablakokra rácsot szereltetni! 

- Ha jól ismeri az Ön mellett lakó szomszédjait, kérje meg őket, hogy ha elutazik, 

ügyeljenek a lakására, és ürítsék a postaládáját!  

- Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!  

- Ha észlelte, hogy az Ön sérelmére betörés történt, azonnal értesítse a rendőrséget, ne 

várjon reggelig, a helyszínt ne változtassa meg, mert ez nagyban megnehezíti a 

nyomok rögzítését.  

 

Vigyázzon értékeire, ne adjon esélyt a bűnözőknek! 

 

 

 

 

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! 


