
 
    BÉKÉS MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

B NÜGYI IGAZGATÓSÁG B NMEGEL ZÉSI OSZTÁLY 
 

 
Tárgy: Hírlevél megküldése 

    Hiv.szám: -  
    Ügyintéz : 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 következ  hírlevelünket, mely az osztályunk által összeállított 
„Vigyázzon a kerékpárjára” cím  (forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/bunmegelozes/aktualis/vigyazzon-kerekparjara) tájékoztató anyagot tartalmazza. 
 

  

  

 

 

 

Békéscsaba, 2020. május 22. 

 

 

         

      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 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/vigyazzon-kerekparjara
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/vigyazzon-kerekparjara


 

 

 

 

 

 

 

A jó idő beköszöntével egyre többen közlekednek kerékpárral. Fontos, hogy a 

biciklije védelméről soha ne feledkezzen meg! Egy kerékpár ellopásához néhány 

másodperc is elegendő. Kellő óvatosággal és megfelelő védelmi eszközök, 

módszerek alkalmazásával ezeknek a bűncselekményeknek egy része megelőzhető. 

 

Ne adjon esélyt a tolvajoknak, a kerékpár megóvása érdekében figyeljen az alábbi 

szabályokra: 

  

 Mindig lakatolja le kerékpárját, akkor is, ha csak néhány percre hagyja 

őrizetlenül! 

 A kerékpár lezárásához válasszon erős, vastag láncú vagy komolyabb U-

alakú lakatokat. A tolvajok elsősorban azokat a bicikliket keresik, 

amelyeket egyszerű, gyengébb lakattal zártak le. 

 Ne tárolja kétkerekűjét (még lezárva sem) lépcsőházak folyosóján, 

pincéjében! A lezárt folyosó nem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak. 

 Figyeljen arra is, mihez rögzíti a biciklit lezáráskor! Ne lakatolja könnyen 

elmozdítható oszlophoz, táblához vagy kerítéshez! 

 Javasoljuk, hogy jegyezze fel kerékpárja egyedi azonosítóit (pl. típus, 

vázszám, sérülések, méret, szín, felszerelés), amelyekről érdemes fényképet 

is készíteni. Amennyiben megtörténik a baj, ezen adatok segítik a rendőrség 

munkáját. 

 Használja a www.bikesafe.hu 

regisztrációs adatbázist. A 

regisztráció három módon 

lehetséges: különböző 

bűnmegelőzési rendezvények 

keretében, kerékpárok vásárlása 

esetén egyes biciklis boltokban, 

illetve online módon otthonról. 

 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es 

telefonszámon! 

 
 

Vigyázzon a 

kerékpárjára! 



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 elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

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

Békés Megyei Rendőr főkapitányság: Deák Sándor r. őrnagy

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma: 06 66 523 mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 
Telefonszáma: 06 mail címe: e mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 címe infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

Békés Megyei Rendőr főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Pe ruska László senior r.százados

Telefonszáma: 06 cím: infodrog@bekes.police.hu 

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

Telefonszáma: 06 cím: 

Kérdéseivel kérjük, fordu jon bizalommal munkatársunkhoz! 
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