
  

 
 

 

 
 

A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadja meg tanácsainkat! 

 

• A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, hogy nem maradt-e a gépkocsi 

utasterében, látható helyen értékes vagyontárgy, 

műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék. A 

parkolóban mielőtt magára hagynák a gépkocsit, ne 

pakoljanak a csomagtartójába, mert ezt a tolvajok 

kifigyelhetik. Érdemes elindulás előtt a 

csomagtartóba rakni azokat a dolgokat, amelyekre 

már nem lesz szükségünk. 

• A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat, akkor 

is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték.  

• A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárják le, amikor kiszálltak a kocsiból még 

akkor is, ha csak rövid időre is távoznak. Az indítókulcsot mindig tartsák olyan 

biztonságos helyen maguknál, hogy azt más ne tudja megszerezni. 

• Lehetőség szerint parkoljanak kijelölt parkolóban és olyan helyen, amely közel esik a 

célba vett üzlet bejáratához, esetleg térfigyelő kamera közelében. Az esti órákban pedig 

ott, ahol világítás van, a parkolóhely belátható. 

• A vásárlást követően, ha már bepakoltak a kocsijukba, ne menjenek vissza 

az üzletbe, mert ezt a potenciális tettes kifigyelheti és feltörheti 

járművüket. 

• Alkalmazzanak minősített mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi 

biztonsági rendszereket, eszközöket gépkocsijukon, melyek beszerelését érdemes 

szakműhelyben elvégeztetni. 

• Amennyiben észlelték, hogy feltörték kocsijukat, ne nyúljanak semmihez, hiszen a 

gépkocsit és annak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja. 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107, illetve 112-es 

telefonszámon! 
 

 

 

 

 

 

 
Forrás: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/a-rendorseg-is-keszul-az-unnepi-forgatagra-borsodban 

Képek: internet 

Gépjárműfeltörések megelőzése 



 

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: Vig Alexandra r. őrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 

 


