
 
    BÉKÉS MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

B NÜGYI IGAZGATÓSÁG B NMEGEL ZÉSI OSZTÁLY 
 

 

Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  
    Ügyintéz : 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 következ  hírlevelünket, mely az Országos Rend r-f kapitányság 
honlapján megtalálható „Jó tanácsok trükkös tolvajokkal szemben!” cím  (forrás: 
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/jo-tanacsok-

trukkos-tolvajokkal-szemben) anyag alapján készült és a drogprevenciós összeköt k 
elérhet ségeit tartalmazó tájékoztató anyagokat tartalmazza. 
 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. július 2. 

 

 

 

 

         

      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 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/jo-tanacsok-trukkos-tolvajokkal-szemben
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/jo-tanacsok-trukkos-tolvajokkal-szemben


 
 

 

 
 

 

 

 
Az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetői eltérő módszerekkel dolgoznak, azonban 
elkövetési technikájuk általában hasonló. Áldozataikat igyekeznek úgy kiválasztani, 
hogy a lehető legkevesebb ellenállásra számítsanak. Gyakran jóhiszemű, adott esetben 
idős embereket próbálnak meg becsapni, megkárosítani. Céljuk, hogy a lakók bizalmába 
férkőzve bejussanak a lakásába, eltereljék a figyelmüket, és ellopják az értékeiket. 
 
Az egyik jellemző elkövetési mód, hogy a tolvajok közüzemi szolgáltató munkatársának 
adják ki magukat. Fontos tudni, hogy a szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes 
igazolvánnyal rendelkeznek, formaruhában dolgoznak!  
A szolgáltatók munkatársai a lakók hibabejelentése, vagy a mérőórák ellenőrzése miatt 
kereshetik fel a lakosságot, a munkavégzés időpontját azonban előre jelzik. 
 

Szintén elterjedt az úgynevezett pénzváltós módszer. Amennyiben pénzváltás ürügyével 
keresi fel Önöket ismeretlenek, utasítsák vissza az ajánlatot, mert előfordulhat, hogy 
hamis bankjegyet akarnak felváltatni, vagy így akarnak bejutni a lakásba. 
 

Lakásunkba csak olyan embereket engedjünk be, akiknek személyazonossága, 
tevékenységének hitelessége minden kétséget kizáróan megállapítható! Fontos 
hangsúlyozni, hogy idegeneket – főleg házalókat, „bekéredzkedőket” (rosszullétre 
hivatkoznak, vizet kérnek) – lehetőleg ne engedjenek be az ingatlanukba. A lakásajtó, a 
kertkapu minden esetben legyen bezárva, így tudjuk megválogatni azt, hogy kit 
engedünk be a házunkba. 
 

Lakótelepi lakás esetében mielőtt bárkinek ajtót nyitnánk, a kitekintő nyíláson át nézzük 
meg, ki akar hozzánk bejönni. A bejárati ajtót minden esetben ajánlatos felszerelni 
biztonsági lánccal, amely megóvja az ott lakót attól, hogy illetéktelenek erőszakkal 
bejussanak a lakásba. 
 

A trükkös lopások egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel a legtöbb esetben 
megelőzhetőek. 
 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, haladéktalanul tárcsázzák a 
112-es központi segélyhívót! 
 

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/jo-tanacsok-trukkos-tolvajokkal-szemben 

 

Jó tanácsok trükkös 

tolvajokkal szemben!  



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 elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.  

Békés Megyei Rendőr főkapitányság: Deák Sándor r. őrnagy

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 
Telefonszáma: 06 mail címe: e mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Kis Rozália r. főhadnagy 

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós

Telefonszáma: 06 címe infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Pe ruska László senior r.százados

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmest

Telefonszáma: 06 cím: 

Kérdéseivel kérjük, fordu jon bizalommal munkatársunkhoz! 
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