
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 
 
   Tárgy: Hírlevél megküldése 
   Hiv.szám: -  
   Ügyintéző: Deák Sándor r. százados 
   Telefon: 06/66/523-700/23-28 
  
 
Valamennyi Békés megyében működő 
Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség 
Vezetőjének 
 
Székhelyeiken 
 
 
 
 
Tisztelt Címzettek!  
 
 
Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített 
„Otthonunk védelme” című tájékoztató anyagot és a drogprevenciós összekötők 
elérhetőségeit 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. augusztus 08. 
 
         
      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 



                 
  

Otthonunk védelme 

 

 

Napjainkban egyre inkább érezhető a magán-és személyi biztonságunk fontossága, meglévő 

értékeink tartós, megbízható védelme. Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között 
nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. A mindig bezárt kapu, bejárati ajtó, ablak 

védvonalat jelent a betörők, tolvajok és az értéktárgyaink között. A szúnyoghálók csak a 

rovarokat tudják távol tartani, de a bűnözőket nem. Egy biztonsági rács, egy védőfólia az 

ablaküvegen szintén erősítik otthonunk védelmét. Hiába a csúcskategóriás riasztó, ha azt nem 

kapcsolják be.  

Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat!  

 Fordítson kiemelt figyelmet a bejárat biztonságára! Alkalmazzon megerősített fa vagy 

fém ajtókat. A jó minőségű zár nagyobb védelmet jelent!  

 A biztonság egyik megbízható eszköze a 

hevederzár alkalmazása. Az ablakokat 
lehetőség szerint lássa el redőnnyel, 

szükség esetén szereltessen fel rácsot. 
Kérje ki szakember javaslatát, tanácsát!  

 A mechanikai védelem mellett célszerű az 

elektronikai eszközök alkalmazása is. A 

riasztóberendezések jelentős visszatartó erőt jelentenek, különösképpen, ha jelzés 

esetén járőr érkezik a helyszín ellenőrzésére.  

 Lehetőség szerint szereltessen fel ajtónyitásra működő hangjelző készüléket, vagy 

használjon elektromos ajtóéket.  

 Magánházak esetében mozgásérzékelő világítás felszerelése, házőrző kutya tartása 

nagyban hozzájárul a megfelelő védelem kialakításához.  



 Bizonyos visszatartó ereje 

annak is van, ha „Biztonsági 

cég által felügyelt”, illetve 
hasonló feliratú matricát 

helyeznek el jól látható helyre.  

 Fontos értékeiket (készpénz, 

ékszerek, pénztárcát, elektronikai 

eszközöket, gépjármű kulcsát) ne 

hagyja szem előtt, mindig tegye 

biztonságos helyre.  

 A közösségi média tudatos használatával kapcsolatban kérjük, fokozottan 
figyeljen arra, hogy ne osszon meg az ingatlana belsejében készült képeket 

(melyeken a vagyontárgyaik is láthatóak). Soha ne tegyen közzé nyaralásról vagy 
egyéb utazásról készült képeket azalatt, amikor még távol van az otthonától.  

 Nyaralás ideje alatt az elektromos készülékeiket érdemes áramtalanítaniuk, így a 
villámlás kisebb eséllyel okozhat bennük károkat.  

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal 
értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

 

 

 

 

 

forrás: www.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! 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

04000/1182-83/2019.ált. 
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