
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
   Tárgy: Hírlevél megküldése 

   Hiv.szám: -  

   Ügyintéző:Veresné Sajben Márta r.a 

   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 

„Gépjárműfeltörések megelőzése” című és a drogprevenciós összekötők elérhetőségeit 

tartalmazó tájékoztató anyagokat tartalmazza. 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánnak bűnmegelőzési hírlevelet kapni, szándékukat egy 

válaszlevélben - melyet a teleknefm@bekes.police.hu e-mail címre küldhetnek meg - 

jelezhetik. 
 

 

 

Békéscsaba, 2019. július 26. 

 

         

      Tisztelettel: 

 

 

 

Telekné Furák Mónika r. alezredes 

      osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 2 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 



     Gépjárműfeltörések 

      megelőzése 
 

Az autófeltörések megelőzése érdekében a rendőrség kéri, 

hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat! 
 

 Értékes tárgyakat ne hagyjanak kívülről jól látható helyen a 

gépkocsijukban! 

 Személyes irataikat, a jármű okmányait, a készpénzüket és a 

bankkártyájukat tartsák maguknál, ne hagyják a járműben! 

 Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, 

kapcsolják be a riasztót még akkor is, ha csak rövid időre 

hagyják el a gépkocsit! 

 A gépjárművet lehetőség szerint olyan helyen állítsák le, 

ahol látható, nem takarják el fák, bokrok, épületek! 

 Bevásárlás után, amikor a csomagtartóba pakolnak be, az 

utastér ajtajai ne legyenek nyitva! Az üléseken, kalaptartón 

ne hagyjanak értéket, kézitáskát, pénztárcát, indítókulcsot, 

stb.)! 

 Amennyiben lehetőség van rá, parkoljanak kijelölt 

parkolóban, és olyan helyen, ami közel van annak az 

üzletnek a bejáratához, ahol vásárolnak. Az esti órákban 

pedig lehetőség szerint oda álljanak, ahol van közvilágítás, a 

parkolóhely belátható és forgalmas. 

 A vásárlás után, ha már bepakolt a kocsijába, ne menjen 

vissza az üzletbe, mert kifigyelhetik, hogy a csomagtartó tele 

van és feltörhetik a járművét.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Forrás: police.hu 



 

 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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