
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 
 

· Fordítson kiemelt figyelmet háza, lakása bejáratának biztonságosabbá 
tételére. Lehetőség szerint megerősített fa vagy fém ajtókat építtessen be. 
A jó minőségű zár nagyobb védelmet is jelent! 

· A biztonságot fokozhatja a hevederzár is. Az ablakokra szereltessen 

redőnyt, rácsot. Kérje ki erről szakember tanácsát! 
· A mechanikai védelem mellett célszerű elektronikai eszközöket is 

használni. A riasztóberendezéseknek van visszatartó ereje, különösen 

akkor, ha a riasztás egy vagyonvédelmi cég ügyeletére fut be. 
· Szereltessen fel az ajtónyitást jelző készüléket vagy használjon 

elektromos ajtóéket. 
· Mindenképpen legyen a bejárati kapun, ajtón csengő. Célszerű mellé 

kaputelefont szereltetni. Hasznos lehet, ha a kaputelefon képet is közvetít. 
A lakás bejárati ajtaján lehetőleg legyen optikai kémlelő nyílás. 

· A mozgásérzékelő világítás, illetve a házőrző kutya is nagyban hozzájárul 
a megfelelő védelemhez. 

· Hasznos lehet a személyi riasztó, amelyet ugyanúgy lehet viselni, mint 

egy karórát. 
· Amennyiben megoldható, a szomszédos házba be lehet kötni egy 

jelzőcsengőt. Így ha bajba kerül, segítséget tud kérni szomszédjaitól. 
· Visszatartó ereje annak is lehet, ha „Biztonsági cég által felügyelt terület”, 

illetve hasonló feliratú matricát vagy úgynevezett „álkamerát” helyeznek 

el jól látható helyen.  
· Amennyiben lakókörnyezetükben látszólag céltalanul megjelenő 

idegeneket látnak, figyeljék meg őket, az autóik rendszámát írják fel. 
· Szükség esetén a 112-es egységes segélyhívón kérhetnek segítséget.  

 

 

 

 

 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály 

Személyes biztonságunk 

és értékeink biztonsága 



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 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: 06-66/411-644/50-34, 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! 


