
 
    BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
 

 
   Tárgy: Hírlevél megküldése 

   Hiv.szám: -  

   Ügyintéző: 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 

„Áldozattá vált? Kérjen segítséget!” 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. november 13. 

 

         

      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 



 

  

    Áldozattá vált? Kérjen segítséget!   
 

 

 
Közvetlenül (sértettként), vagy közvetett módon (pl. tanúként, családtagon keresztül) bárki 

válhat bűncselekmény áldozatává. Ez lelki problémákat okozhat, illetve anyagi 

nehézségekhez is vezethet. Az áldozatsegítő szolgálat személyre szabott felvilágosítást 

nyújt az áldozatok alapvető jogairól, és az őket megillető egészségügyi, szociális 

ellátásokról. Szükség esetén közreműködik az illetékes szervetekkel való 

kapcsolatfelvételben, a bűncselekmény okozta trauma, érzelmi válság feldolgozásához 

szakemberek bevonásával nyújt segítséget.  
 

Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt 

követően is biztosítottak legyenek számukra az 

alapvető feltételek. Ehhez az áldozatsegítő 

szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt 

igényelhetnek. A pénzügyi segély révén az 

áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény 

következtében kialakult anyagi krízishelyzet 

megoldását tudja – egyedi mérlegelés alapján – 

elősegíteni.  

 

Az „áldozati helyzet” megállapítása alapján egyes hatóságok kedvezményes 

szolgáltatásokat nyújthatnak. Ilyen lehet például az ellopott/megsemmisült személyi 

okmányok költségmentes pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma 

megoldásához ügyvédi segítség biztosítása stb.  

 

Az állami kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen 

fizikai sértettje jogosult abban az esetben, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény 

következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a hozzátartozó, eltartott, illetve az a 

személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt 

sértett eltemettetéséről gondoskodott és a segítségre jövedelmi viszonyai alapján rászorultnak 

tekinthető.  

 

Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon 

tájékoztatást tudnak adni arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az 

ügyintézéshez.  

 

Az igénybe vehető szolgáltatásokról részletesen az illetékes járási hivataloknál 

(www.bekesijarasok.hu) tájékozódhat. 

 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal 

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



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 elérető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

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

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság: Deák Sándor r. százados  

Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

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  

Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17, e-mail címe: e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

Telefonszáma: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 
Telefonszáma: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszáma: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

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

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

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
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