
 

 

 
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 összeállított 

„Gépkocsifeltörések megelőzése” című tájékoztató anyagot tartalmazza. 

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/elozzuk-meg-a-

gepkocsifeltoreseket-2 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánnak bűnmegelőzési hírlevelet kapni, szándékukat egy 

válaszlevélben – melyet a teleknefm@bekes.police.hu e-mail címre küldhetnek meg – 

jelezhetik. 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. április 17. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 

  Telekné Furák Mónika r.alezredes 

               osztályvezető 
 

 

 

 

 

Melléklet: 1 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 
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A bűncselekmények megelőzése érdekében kérem, fogadja 

meg tanácsainkat! 
 

 Mielőtt a gépjárművet magára hagyja, győződjön meg arról, 

hogy a jármű ajtajai és ablakai megfelelően záródtak! 

 Ha csak rövid időre távolodik el az autótól, akkor is gondosan 

zárja be az ajtókat, ablakokat és a csomagtartót, illetve kapcsolja 

be a riasztót! 

 Semmiképp se hagyja az indítókulcsot a gépkocsiban! 

 Gépkocsiját lehetőleg őrzött parkolóban, lezárva, riasztóval 

élesítve hagyja! 

 Az esti órákban, ha mód van rá, kivilágított helyen parkoljon! 

 Soha ne hagyjon személyes iratokat, csomagot, 

telefont, vagy bármilyen ruhaneműt a járműben! 

A kevésbé értékes tárgyak az elkövető számára 

értéket képviselhetnek! 

 Járműből történő kipakoláskor se hagyja felügyelet nélkül az 

autóját! 

 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 112-es telefonszámon! 
 

 

Gépkocsifeltörések 

megelőzése 



 
     Telekné Furák Mónika r. alez
     Telekné Furák Mónika r. alez
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     04000/1325-49/2020.ált.
     Iktatószám:
     false
     04000
     expediálás
     5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1
     332317
     Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
     Hírlevelek heti kiküldésének ütemterve .
     NOVA e-aláírás
     Telekné Furák Mónika
     Telekné Furák Mónika
     PDF_20200417_112103_0000000000000686534
     LASTPAGE
     true
     false
     false
     true
     Hírlevelek heti kiküldésének ütemterve .
     
         172380018
         04000á2020     1325
         04000-á-2020/ 1325
         49
         105
         false
    


		332317
	2020-04-17T11:21:03+0200
	5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1
	Kiadmányozta Telekné Furák Mónika r. alez Saját kezűleg




