
 
    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 

„Trükkös tűzifaárusok” 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. augusztus 27. 

 

         

      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 



 

Trükkös tűzifaárusok 

  

 

A fűtési szezon közeledtével megjelenhetnek a trükkös tűzifaárusok, akik minden évben 

tucatnyi embert csapnak be és károsítanak meg. Alkalmazott trükkjeik tárháza végtelen, így 

soha nem tudhatjuk, hogy milyen fogással igyekeznek bennünket előnytelen üzletek 

megkötésére rávenni. 

Elkövetési módszereik jellemzői a következők: 

 A Tüzép áraknál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, 

hirdetési újságban. Csak egy telefonszámot adnak meg hirdetéseikben, az áru 

értékesítését pedig általában helyszínre szállítással vállalják. 

 A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva már csak ennek a fele. A 

laikus vevő még csak megbecsülni sem tudja, hogy valóban annyit kapott e, amennyit 

megrendelt. 

 Nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki. 

 A vásárlás során – nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni – kifigyelik, hol 

tartja a gyanútlan házigazda a pénzét és a figyelmét elterelve megszabadítják tőle. 

Hogyan kerülheti el az áldozattá válást? 

 Fontolják meg a kiválónak tűnő – a piaci árnál jóval kedvezőbb- ajánlatot, őrizzék 

meg egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben. 

 Javasoljuk, hogy megbízható helyről vásároljanak tűzifát. 

 A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, és lehetőség szerint 

kérjék valamelyik szomszéd vagy rokon segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok 

vásárlásában. 

 Ajánlatos mérlegelést kérni valamelyik közeli Tüzép telepen, és csak azután 

fizessenek, amikor mindent rendben találtak. 

 Lehetőség szerint ne legyenek egyedül az áru kifizetésekor. 

 Javasoljuk, hogy legyenek óvatosak, és otthonaikba ne engedjenek be idegeneket, így 

nem válhatnak a tolvajok áldozatává. 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal értesítse a 

rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon! 

 

Készítette: a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa 



 

 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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