BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Tárgy: Hírlevél megküldése
Hiv.szám: Ügyintéző: Bátkai Miklós c.r.alezredes
Telefon: 06/66/523-700/23-19

Valamennyi Békés megyében működő
Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség
Vezetőjének
Székhelyeiken

Tisztelt Címzettek!
Mellékelten megküldöm a 49. hétre vonatkozó hírlevelünket, mely az osztályunk által
készített „Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi bevásárlás időszakára, zseblopások
megelőzésére, Magára hagyott lakások védelme, Trükkös lopások megelőzése” című, illetve a
drogprevenciós összekötők elérhetőségeit bemutató tájékoztató anyagokat tartalmazza.
Kérem, kövessen minket a Facebookon, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Információs Portálján.
A rendőrségi hírlevelek címlistáin szereplő természetes és jogi személyek adatainak
kezelésével kapcsolatos 29000-148/242-2/2018.RAV számon nyilvántartott „Érintetti
tájékoztató”-t a következő linkre kattintva tekintheti meg: http://www.police.hu/adatvedelmitajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!bunugyi-szakterulethez-kapcsolodoadatkezelesek!bunugyi-hirlevel
Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni az ELBIR szolgáltatást, abban az
esetben kérheti e-mail címe törlését a teleknefm@bekes.police.hu e-mail címre megküldött
válaszlevélben.
Békéscsaba, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Telekné Furák Mónika r. alezredes
osztályvezető
Melléklet: 4 lap
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124
Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu

Bűnmegelőzési tanácsok a
karácsonyi bevásárlás
időszakára,
zseblopások megelőzésére
Jelentősen csökkenthető az áldozattá válás kockázata a
legalapvetőbb óvintézkedések betartásával!
A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk:
A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan
helyen tárolja, ahol a tolvaj nem tud
észrevétlenül hozzáférni!
A kézitáskát tartsa mindig zárva,
tömegben lehetőség szerint szorítsa a
karja alá, többször ellenőrizze, hogy
mindene megvan-e.
Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát
a bevásárlókocsiba, a kosár vagy a
bevásárló táska tetejére!

Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyire a bevásárláshoz, utazáshoz
szüksége lesz!
Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül
bepiszkítják a ruháját!
Vásárláskor, ha az áruk között válogat, soha ne tegye le a pénztárcáját
vagy kézitáskáját a pultra!
Ha ruhát próbál, ne hagyja csomagjait, télikabátját őrizetlenül!
Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire oda tud
figyelni!
A PIN-kódot ne írja rá a bankkártyára, és ne tartson olyan cédulát a
bankkártya mellett, amelyen rajta van a PIN-kód!
Ha ellopták, vagy elveszítette a bankkártyáját, azonnal tiltassa le!
Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 112-es telefonszámon!

Magára hagyott
lakások védelme
Közelednek az év végi ünnepek. Advent idején megkezdődik a
felkészülés az év egyik legszebb ünnepére, a karácsonyra. Sokan ezt az
időszakot használják ki arra, hogy meglátogassák távolabb élő
családtagjaikat, rokonaikat és lakásuk őrizetlenül marad.
Kérjük, hogy a magára hagyott lakás védelme érdekében fogadják meg a
rendőrség tanácsait! Így elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik
maradjanak az utazásról.
Idegenekkel sose közöljék, hogy nem tartózkodnak
otthon! Ha hosszabb időre utaznak el, jó
szomszédaiknak, rokonainak mindig adják meg
elérhetőségüket, telefonszámukat!
Amennyiben elutazik a család, kérjék meg
megbízható rokonukat, szomszédjukat, hogy a
postaládájukat rendszeresen ürítse ki. A megtelt
levélszekrény ugyanis arról árulkodik, hogy senki
nincs otthon.

Arra is megkérhetik
megbízottjukat, hogy ne
csak
a
virágokat
locsolják meg, hanem az
utcai
függönyöket
alkalmanként húzzák el.

Azt a látszatot kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. Kertes ház esetén arra is
meg lehet kérni a szomszédot, hogy időnként parkoljon az üres ház előtt.
A csengőt lehetőleg kapcsolják ki azért, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen
érzékelhető.
Természetesen, ha rendelkeznek jelző- és riasztórendszerrel, úgy azt kapcsolják
be! Ellenőrizzék, hogy működik-e!
A telefonkészülék üzenetrögzítőjére véletlenül se mondják rá, az interneten a
különböző közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, stb.) pedig ne tegyék
közzé, hogy elutazott a család!

Trükkös lopások
megelőzése

Vannak bűnelkövetők, akik kihasználják azt, hogy az idősek
jóindulatúak, segítőkészek, a figyelmüket könnyen el lehet terelni,
és közülük sokan egyedül élnek. A trükkös lopások megelőzése
érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!

Ha idegenek csengetnek be a házába, lakásába,
mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy csalók,
tolvajok hivatalos személynek (rendőrnek), vagy
postásnak, díjbeszedőnek, mérőóra leolvasónak
adják ki magukat. Gyakori, hogy házaló árusként
próbálnak bejutni lakásokba, vagy azt színlelik,
hogy rosszul vannak, segítségre van szükségük.
Amikor idegent enged be a lakásába, ne legyen
egyedül! Hívja át egy közelben lakó rokonát,
vagy azt a szomszédot, akivel jó viszonyban
vannak, segíteni szokták egymást.

Ha a váratlanul, előzetes egyeztetés nélkül érkezett idegen bejutott a lakásába,
ne hagyja egyedül, figyeljen rá!
Idegen kérésére ne váltson pénzt, nehogy hamis bankjegyet kapjon! Idegenek
előtt ne vegye elő az összes megtakarított pénzét!
A bejárati ajtóra, illetve névtáblára célszerű csak a vezetéknevet kiírni. Ebből
nem lehet arra következtetni, hogy a lakásban hányan élnek, kik laknak.
A szomszédok figyeljenek egymásra, egymás házára, lakására és az utcában,
lépcsőházakban megjelenő ismeretlenekre!

Ha adakozni szeretne, tájékozódjon a támogatni kívánt egyesület, alapítvány,
vagy egyéb szervezet elérhetőségéről, a támogatás befizetésének, átadásának
módjáról! Házaló adománygyűjtőket ne engedjen be!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna,
kérjük, hogy azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen
hívható 112-es egységes segélyhívó számon.

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” program
______________________________________________________________________
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a
fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került
kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton,
előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel
kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei:
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság:
Deák Sándor r. őrnagy
Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság:
Tóth Krisztina r. zászlós
Telefonszáma: 06-68/381-255,
e-mail címe infodrog@bekes.police.hu

Békéscsabai Rendőrkapitányság:
Szilágyi Ilona r. százados
Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu

Sarkadi Rendőrkapitányság:
Dékányné Leelőssy Anikó r. főtörzsőrmester
Telefonszáma: 06-66/375-622/56-26,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Békési Rendőrkapitányság:
Szilágyi Mihály c.r. alezredes
Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17,
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu

Szarvasi Rendőrkapitányság:
Petruska László senior r.százados
Telefonszáma: 06-66/313-711,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Gyulai Rendőrkapitányság:
Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy
Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Szeghalmi Rendőrkapitányság:
Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester
Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Orosházi Rendőrkapitányság:
Kis Rozália r. főhadnagy
Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82,
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
04000/1396-112/2021.ált.

