
 

B�nmegel�zési tanácsok a karácsonyi 

bevásárlás id�szakára  

 

Az internetes vásárlás 

 
Az online vásárlás kényelmes megoldás, egyre többen válogatják össze az ajándékokat 
az interneten.  Így elkerülik a hosszas sorban állást, és az üzletek körüli nagy 
forgalmat, zsúfoltságot. 
 

Az online vásárlás biztonságos, ha betartjuk az alapszabályokat. 

 

A b�ncselekmények megel�zése és az áldozattá válás elkerülése érdekében, 

fogadja meg a rend�rség tanácsait! 

 

· Érdemes nagyobb, ismert webáruházból vásárolni. Az ilyen cégeknek bejáratott 
rendszerük van, jobban képesek kezelni az ünnepek közeledtével megnöveked! 
forgalmat.  

· A vásárlói értékelések adnak egy képet a webáruházról. 
A nagyszámú pozitív vélemény jól m"köd! üzleti 
háttérre, megbízhatóságra utal. 

· A fizetési módnál az utánvételes fizetés a 

legbiztonságosabb, ha teheti, válassza ezt!  

· Az áru átvételekor, még miel!tt fizetne, mindig 

gy!z!djön meg arról, hogy valóban azt a terméket küldték-e el Önnek, amit meg akart 
vásárolni.  

· Bankkártyás fizetés esetén az oldalon ellen�rizze, hogy rendelkezik-e 

tanúsítvánnyal! Ennek megléte garantálja, hogy az oldalt az adott bank üzemelteti, 
valamint hogy a kapcsolat, amelyen keresztül az adatait elküldi, megfelel!en 
titkosított. 

· Érdemes olyan webáruházat választani, ahol a garancia id!tartamát, szabályait 
részletesen feltüntetik. 

Amennyiben mégis b�ncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy azonnal 

értesítse a rend�rséget a bárhonnan ingyenesen hívható 112-es egységes 

segélyhívó számon! 

Békés Megyei Rend�r - f�kapitányság  

B�nmegel�zési Osztálya 

 



  

 

Bűnmegelőzési tanácsok a 
karácsonyi 

bevásárlás időszakára 
Az internetes vásárlás 

 

Az online vásárlás kényelmes megoldás, egyre többen 
válogatják össze az ajándékokat az interneten.  Így elkerülik 
a hosszas sorban állást, és az üzletek körüli nagy forgalmat, 

zsúfoltságot. 

Az online vásárlás biztonságos, ha betartjuk az 
alapszabályokat. 

A bűncselekmények megelőzése és az áldozattá válás 
elkerülése érdekében, fogadja meg a rendőrség tanácsait! 

• Érdemes nagyobb, ismert 
webáruházból vásárolni. Az ilyen 
cégeknek bejáratott rendszerük 
van, jobban képesek kezelni az 
ünnepek közeledtével 
megnövekedő forgalmat. 

• A vásárlói értékelések adnak egy 
képet a webáruházról. A nagyszámú pozitív vélemény jól 
működő üzleti háttérre, megbízhatóságra utal. 

 

Bűnmegelőzési tanácsok a 
karácsonyi 

bevásárlás időszakára 
Az internetes vásárlás 

 

Az online vásárlás kényelmes megoldás, egyre többen 
válogatják össze az ajándékokat az interneten.  Így elkerülik 
a hosszas sorban állást, és az üzletek körüli nagy forgalmat, 
zsúfoltságot. 
 

Az online vásárlás biztonságos, ha betartjuk az 
alapszabályokat. 
 

A bűncselekmények megelőzése és az áldozattá válás 
elkerülése érdekében, fogadja meg a rendőrség tanácsait! 
 

• Érdemes nagyobb, ismert 
webáruházból vásárolni. Az ilyen 
cégeknek bejáratott rendszerük 
van, jobban képesek kezelni az 
ünnepek közeledtével 
megnövekedő forgalmat. 

• A vásárlói értékelések adnak egy 
képet a webáruházról. A nagyszámú pozitív vélemény jól 
működő üzleti háttérre, megbízhatóságra utal. 

 

 



• A fizetési módnál az utánvételes fizetés a 
legbiztonságosabb, ha teheti, válassza ezt!  

• Az áru átvételekor, még mielőtt fizetne, mindig győződjön 
meg arról, hogy valóban azt a terméket küldték-e el Önnek, 
amit meg akart vásárolni.  

• Bankkártyás fizetés esetén az oldalon ellenőrizze, hogy 
rendelkezik-e tanúsítvánnyal! Ennek megléte garantálja, 
hogy az oldalt az adott bank üzemelteti, valamint hogy a 
kapcsolat, amelyen keresztül az adatait elküldi, megfelelően 
titkosított. 

• Érdemes olyan webáruházat választani, ahol a garancia 
időtartamát, szabályait részletesen feltüntetik. 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, 
hogy azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen 

hívható 112-es egységes segélyhívó számon! 
 

Békés Megyei Rendőr - főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 

 

• A fizetési módnál az utánvételes fizetés a 
legbiztonságosabb, ha teheti, válassza ezt!  

• Az áru átvételekor, még mielőtt fizetne, mindig győződjön 
meg arról, hogy valóban azt a terméket küldték-e el Önnek, 
amit meg akart vásárolni.  

• Bankkártyás fizetés esetén az oldalon ellenőrizze, hogy 
rendelkezik-e tanúsítvánnyal! Ennek megléte garantálja, 
hogy az oldalt az adott bank üzemelteti, valamint hogy a 
kapcsolat, amelyen keresztül az adatait elküldi, megfelelően 
titkosított. 

• Érdemes olyan webáruházat választani, ahol a garancia 
időtartamát, szabályait részletesen feltüntetik. 

 

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, 
hogy azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen 

hívható 112-es egységes segélyhívó számon! 
 

Békés Megyei Rendőr - főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 

 

 

 

 



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! 


