
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
    Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  

    Ügyintéző:Veresné Sajben Márta  

    Telefon: 06/66/523-700/22-51 

  

 

Valamennyi Békés megyében működő 

Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 

Vezetőjének 

 

Székhelyeiken 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!  

 

 

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített 

„Nehezítse meg a betörők dolgát, védje meg értékeit! – útmutató a biztonsághoz” című 

és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit tartalmazó tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

 

 

Békéscsaba, 2019. március 18. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 3 lap 

 
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124 

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu 



Nehezítse meg a betörők dolgát, védje meg értékeit!  

- útmutató a biztonsághoz 

 

 

 

 

A bűnözők a lehető legkisebb kockázatot vállalva próbálnak minél nagyobb anyagi haszonhoz jutni. 

Ehhez keresik és sokszor meg is találják az alkalmat.  

 

Nem előzhetünk meg minden bűncselekményt, de sokat 

tehetünk azért, hogy ne váljunk áldozattá! 

 

A lakásbetörések döntő többségét a nyílászárók, ajtók, ablakok erőszakos kinyitásával követik el. 

Ezért fontos a lakások, lakóházak nyílászáróinak alapos átvizsgálása!  

 

Kérjük, fogadják meg alábbi tanácsainkat! 

 

A bejárat a lakás legkritikusabb pontja. A lakótelepi 

lakásoknál jóformán ez az egyetlen lehetőség, 

amelyen keresztül a bűnözők be tudnak jutni az 

épületbe. A családi házaknál is az ajtók felfeszítése 

az egyik legelterjedtebb betörési módszer. Amennyiben rossz minőségű az ajtó és a zár, az 

megkönnyítheti a betörők dolgát. Ha nem muszáj, ne tároljunk otthon nagyobb összegű készpénzt, 

nagy értékű, de nem mindennap használatos ékszereket. Azokat a nyílászárókat, amelyekre nincsen 

rálátásunk, akkor is tartsuk zárva, amikor otthon tartózkodunk! 

Ha valami elromlott, igyekezzünk referenciával rendelkező szakembert keresni, vagy ismerős 

szerelőkkel dolgoztassunk!  

Szereltessünk fel biztonsági zárakat a bejárati ajtóra, és mindig zárjuk is be azt. Még akkor is, ha 

csak rövid időre hagyjuk el a lakást!  

Ha hosszabb távollétre készülünk, ne híreszteljük, ne osszuk meg közösségi oldalakon. Bízzunk 



meg valakit, hogy ügyeljen az ingatlanra, és ürítse a postaládánkat távollétünk idején.  

Bár anyagi ráfordítást igényel, gondoljuk át a védelmi technikákat, biztonságtechnikai eszközök 

alkalmazását.  

Fontoljuk meg, hogy megéri-e távfelügyeletet megbízni, kamerát, plusz zárat, rácsot, 

riasztóberendezést felszerelni.  

Ha rendelkezünk biztonsági eszközökkel, azokat minden esetben használjuk, élesítsük, hiszen csak 

ekkor védenek.  

Otthon tartott értékeit érdemes a falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített széfben tárolni. A 

betörők leginkább a készpénzt és az ékszereket keresik, rutinosan dolgoznak, könnyen 

megtalálják a lakásban elrejtett értékeket. Az idejük azonban szűkös, ezért a rögzített széfek 

komoly akadályt jelenthetnek számukra!       

Az ajtóra felszerelt másodzárak növelik a biztonságot, de ezek 

legyenek fúrás-és letörés ellen védettek. Bár a biztonsági lánc nem 

nyújt védelmet a betörés ellen, ám megnehezíti a hívatlan látogatók 

bejutását.  

Ha rokona külföldön él, külföldön dolgozik, és Önre számíthat csak, 

beszéljék meg, hogy baj esetén hogyan értesítik egymást. Itthon élő hozzátartozóival is egyezzenek 

meg, hogy hasonló esetben mi a teendő.  

 

Fölösleges információval ne könnyítsük meg az elkövetők dolgát, ne írjuk ki a 

postaládánkra olyan információt, amiből kiderül, hogy hányan élnek a lakásban! Az özvegy és 

a Dr. jelzés pedig szinte vonzza a csalókat és a betörőket. 

 

 

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! 
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