
 
 

 

 

A kerékpárlopáshoz néhány másodperc is elegend

megfelelő védelmi eszközök

egy része megelőzhető. 

 

A kerékpár védelméről els
lopások megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
 

• Ha utcán, lépcsőházban ő

• Rövid időre, így például 

idejére se hagyja a kerékpárt

• Ha tehetik, kerüljék az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket.

ne hagyják ilyen helyeken a kerékpárjukat.

• Miután lezárták a biciklit, a kosárban, 

hagyjanak semmit! 

• A kerékpárt tanácsos valamilyen rögzített tárgyhoz, 

kerékpártárolóhoz, vagy egy fához lezárni.

• A bicikli értékének minimum 10%

költeni. 

• Használjon többfajta zárat, a jobb min

• Jegyezze fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertet

típus, szín, vázszám, stb.).

• Ha lehetősége van rá, regisztráltassa

kerékpárját, és ha ellopták

mindenképpen tegyen bejelentést a 

rendőrségen! 

 

 

A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás a fontosabb! 

Vigyázzon magára és közleked

 

 

 

 
 

 

Békés Megyei Rend

Bű

a kerékpárjára!

kerékpárlopáshoz néhány másodperc is elegendő. Kellő óvatossággal és 

védelmi eszközökkel, módszerekkel ezeknek a bűncselekmény

ől elsősorban a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A 
érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!

őházban őrizetlenül hagyja a biciklijét, mindig

re, így például gyors bolti vásárlás, vagy egy lottó feladásának 

ja a kerékpárt lezáratlanul. 

az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket. Lehet

ne hagyják ilyen helyeken a kerékpárjukat. 

Miután lezárták a biciklit, a kosárban, csomagtartón, kormányon ne 

A kerékpárt tanácsos valamilyen rögzített tárgyhoz, 

hoz, vagy egy fához lezárni. 

A bicikli értékének minimum 10%-át érdemes biztonságos zár vásárlására 

zárat, a jobb minőség nagyobb védelmet jelent.

fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertet

típus, szín, vázszám, stb.). 

e van rá, regisztráltassa 

rékpárját, és ha ellopták, 

enképpen tegyen bejelentést a 

A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás a fontosabb! 

zon magára és közlekedő partnereire is! 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály 

Vigyázzon 
a kerékpárjára! 

 

 

 

 

 

 

ő óvatossággal és 

űncselekményeknek 

ban a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A 
érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 

rizetlenül hagyja a biciklijét, mindig zárja le. 

vagy egy lottó feladásának 

Lehetőség szerint 

, kormányon ne 

A kerékpárt tanácsos valamilyen rögzített tárgyhoz, kerítéshez, 

ságos zár vásárlására 

ség nagyobb védelmet jelent. 

fel a kerékpár egyedi azonosítására alkalmas ismertető jegyeit (pl: 

A kerékpár biztonságánál csak a biztonságos kerékpározás a fontosabb! 

 

kapitányság 



 

 

 

 

A rendőrség a fiatalok kábítószer
megelőzése érdekében a 2014/15

szolgáltatással áll a szül

 

A program minden általános-

Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt 

tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntet

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rend

százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési 

alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50

 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

c.r.őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányságOrosházi Rend

ny.r.alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Krisztinar. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

seniorr.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitán

seniorr.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rend

főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
 

 

őrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának 
őzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
 

 

- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhet

ői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt 

tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

őkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság

700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu

őkapitányság Békési Rendőrkapitányság:Szilágyi Mihály c.r. 

644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

őkapitányságGyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Sz

644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

őkapitányságOrosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza 

344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

őkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: 

, e-mail címeinfodrog@bekes.police.hu 

őkapitányságSarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János 

, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

őkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László 

, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

őkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita

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

 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

fogyasztásának 
ől új 

k, családok rendelkezésére. 

és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. 

i értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt 

 igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

rkapitányság: Szilágyi Ilonar. 

infodrog@bekes.police.hu 

Szilágyi Mihály c.r. 

infodrog@bekes.police.hu 

Kovácsné Szőke Gizella 

infodrog@bekes.police.hu 

Madarász Géza 

infodrog@bekes.police.hu 

rkapitányság: Tóth 

Kónya János 

Petruska László 

Tóth Ritac.r. 

infodrog@bekes.police.hu 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


