
 

 

Állatlopások megelőzése 
 

 

 

 
Az Alföldön sok olyan állattartó telep illetve tanya van, ahol szarvasmarhákat, juhokat, 

sertéseket vagy baromfit tartanak. Azok az épületek, ahol az állatokat tartják, sok 

esetben az alapvető vagyonvédelmi eszközökkel sincsenek felszerelve. Pedig a 

biztonságot fokozó megoldások nagyban segítenék a bűncselekmények 

megelőzését, megszakítását, az elkövetők elfogását. A szabadban tartott állatok 

biztonságos őrzése sem minden esetben megoldott.  

 

Az állattartók csökkenthetik a lopások bekövetkezésének kockázatát, ha 

figyelembe veszik az alábbi tanácsokat, javaslatokat: 

 

 A telepeket megfelelő minőségű, kialakítású kerítéssel kell körbevenni és 

gondoskodni kell a kapuk zárásáról.  

 Az ajtókra, ablakokra célszerű rácsot felszereltetni, zárásukról legalább két 

biztonsági zárral, illetve jó minőségű lakattal kell gondoskodni.  

 Nagyobb állatlétszám esetén célszerű őrt alkalmazni, illetve vagyonvédelmi 

céggel az őrzést megszervezni, terület-felügyeleti rendszert üzemeltetni.  

 A szabadban tartott állatok őrzéséről is 

folyamatosan gondoskodni kell.  

 Amennyiben a településen működik 

polgárőrség, mezőőri vagy tanyagondnoki 

szolgálat, velük is célszerű felvenni a 

kapcsolatot.  

 A nagytestű haszonállatoknak egy 

esetleges lopást követő azonosítását 

megkönnyíti az egyedi jelölés.  

 Bűncselekmény esetén amennyiben 

lehetséges, a helyszínt hagyják érintetlenül! Ha bármilyen változás 

történik, akkor azt jelezzék az intézkedő rendőrnek!  

 

Ha észlelik, hogy bűncselekmény történt, a 112-es segélyhívó számon a 

lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget! A bűncselekmény 

megelőzése közös érdekünk! 

 
 



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: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

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: 06-66/411-644/50-17, 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! 


