
         

 

Oktatási intézmények biztonsága nyáron is! 

 

A nyári vakáció idején az iskolák kiürülnek, a legtöbb helyen ügyelet működik. Ilyenkor 

megnő a lopások, betöréses lopások kockázata. Az értékes oktatási eszközök, műszaki cikkek 

felkelthetik a bűnelkövetők érdeklődését. Lopás, betörés előtt rendszerint felmérik az épületek 

„gyenge pontjait”, megnézik, hol juthatnak be a legkönnyebben az iskolákba. Az ilyen jellegű 

bűncselekmények megelőzése érdekében fontos, hogy az iskolák a nyári szünidő alatt is 

védettek legyenek.  

Ha az intézmények vezetői, gondnokai körbejárják az épületeket, látni fogják azokat a 

hiányosságokat, amelyek elősegíthetik az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetését. A 

megelőzésben, az elkövetők felderítésében és elfogásában kiemelt szerep juthat a 

vagyonvédelmi megoldásoknak, amelyek fokozzák a biztonságot és csökkentik az iskolák 

veszélyeztetettségét is.  

 

 Az ajtókra, ablakokra célszerű rácsot felszereltetni.  

 Az ajtók zárását legalább két biztonsági zárral kell megoldani.  

 A legértékesebb eszközöket (pl.: projektorokat, számítógépeket) biztonságos helyen, 

elzárva tárolják!  

 Célszerű lehet riasztó és kamera rendszer 

felszerelése, az ajtóra kitett „riasztóval és 

kamerával védett terület” felirat sok esetben 

visszatarthatja a betörőt! A riasztók azonban 

csak akkor nyújtanak védelmet, ha 

működőképesek és bekapcsolják azokat!  

 



 

 A rendszereket célszerű meghatározott időnként ellenőriztetni.       

 Érdemes felvenni a kapcsolatot a területen működő polgárőr egyesületekkel 

annak érdekében, hogy a nyári szünidő alatt fordítsanak fokozott figyelmet az 

oktatási intézményre.          

 Ha bűncselekményt észlelnek, soron kívül 

értesítsék a rendőrséget!  

 Amennyiben lehetséges, a helyszínt hagyják 

érintetlenül!  

 Ha bármilyen változás történt, azt jelezzék kiérkező rendőröknek!  

 Olyan felügyeletet szükséges biztosítani, melynek útján a rendőrség a lehetőleg-

rövidebb időn belül tudomást szerez az esetleges bűncselekmény elkövetéséről és 

minél előbb intézkedni tud az ügyben. A fentiek betartása elősegítheti, hogy a 

vakációt követően ne problémáktól terhesen kezdődjön a tanév.  

 

NE FELEDJÉK: 

A TOLVAJ SOHA NEM MEGY SZABADSÁGRA! 

 

 

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! 


