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A Jászberényi Rendőrkapitányság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

egyik legnagyobb rendőrkapitánysága. Területén 5 város – Jászberény, mely egyben a 

Jászság fővárosa, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru és Jászkisér, 1 nagyközség - 

Jászladány és 12 község – Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászboldogháza, 

Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Jászágó, Jászdózsa, Jászjákóhalma, 

Jászszentandrás, Jászivány, Jásztelek és Alattyán található. 

A rendőrkapitányság feladatainak ellátása során nagy figyelmet fordít az együttműködéseire 

és külső kapcsolataira az állami szervezetekkel, a területén található 18 önkormányzattal, a 

civil szervezetekkel – többek között a 18 településen meglévő 21 Polgárőr Egyesülettel, a 

13 Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, továbbá a külföldi és nemzetközi rendvédelmi 

szervekkel. A kapcsolatok sorában utoljára, de nem utolsó sorban az állampolgárokkal való 

kapcsolattartást emelnénk ki, melynek egyik eszköze a Jászságban 5 éve bevezetett 

Szomszédok Egymásért Mozgalom, immár 15 településen közel 5 ezer család részvételével. 

 

 

 

 

 

 

Bűnmegelőzés – kapcsolatok VELETEK! 

A Jászberényi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési stratégiájának gerince a saját ötletből és 

saját humánerőforrásból 2013-ban útjára indított „Megelőzési és Tanácsadási Konferencia” 

(MTK), mely havonta jelentkezik a Jászság valamely településén legalább egy programmal. 

A programok az eltelt öt év alatt igen népszerűvé váltak.                                                                               

A konferenciasorozat célja a sértetté válás megelőzése, korunk veszélyeire való 

figyelemfelhívás, oktatások, képzések tartása a különböző korosztályok részére. 

 

Jászberényi Rendőrkapitányság bemutatása

A Jászberényi Rendőrkapitányság címe 5100 Jászberény, Hatvani út 1. 
Telefon: 57/504-280 

E-mail: jaszberenyrk@jasz.police.hu 
Rendőrkapitányság vezetője: Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos 

További információk, tudnivalók elérhetők a www.police.hu oldalról.



 

Kiemelt ifjúsági bűnmegelőzési programjaink – Érted! Érted? 

Az MTK programsorozaton belül az idén  5. alkalommal kerül megrendezésre a  Jászberényi 

Zsaru Napok, az egy hetes  rendezvény nyitó programja a jászberényi Autómentes Naphoz 

kapcsolódik, melyen nagyszabású rendőrségi programokkal jelenünk meg. Szeptember 

16-án várunk Téged is! 

MTK programsorozat decemberi állomása a „Szemünk fénye” gyermekprogram. A Ti 

biztonságotok, mindannyiunk számára kiemelten fontos! A programok lebonyolításában 

együttműködő partnerünk a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A program 

keretében filmvetítéssel, prevenciós előadások megtartásával hívjuk fel a figyelmeteket a 

drogok hatásaira, a helyes magatartási szabályokra, az egészséges és „szer”-mentes 

életmódra. 

Az MTK VIII. állomásként 2013-ban bevezettük a Kerékpár Nyilvántartási Rendszert, mely 

2016. májustól az ORFK által létrehozott „Bike Safe” kerékpármentő program részét képezi. 

Eddig a Jászság 17 településén indult el. MTK Kerékpár Nyilvántartási Rendszerben 

regisztráltak száma közel négyezer, ebből a „Bike Safe” - ben több mint ezer kerékpár  

regisztrálása történt meg. Regisztráld Te is a kerékpárodat, ha még eddig nem tetted! A 

regisztrációk előre meghirdetett időpontokban történnek. 

A rendőrkapitányság Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadójával a Szolnoki Műszaki 

Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolában, valamint a 

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Köézépiskola és Kollégium intézményekben 

találkozhatsz. 

 

 

 

 

Jászberényi Rendőrkapitányság bemutatása



Az ORFK „Házhoz megyünk!” program keretében a Jászság minden településén 

megjelenünk „Bűnmegelőzési standdal”, főként települési rendezvényekhez kötötten, de 

megtalálhatsz bennünket a nagyobb áruházakban, azok parkolóiban is. Problémáiddal, 

kérdéseiddel ezen alkalmakkor is keress bátran bennünket! 

A rendőrkapitányság drog-prevenciós tanácsadója a Jászság 18 településének 8 

középiskolájában és 24 általános iskolájában elérhető: 

 

Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 

Tel.:  06-57-504-296 

 

 

A Jászság minden általános iskolájában találkozhatsz az iskolarendőrrel. Az iskolád 

bűnmegelőzési, internetbiztonsági és drog-prevenciós órák megtartására kéri fel a 

rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, D.A.D.A oktatóit, 

bűnmegelőzési szakembereit. 

Kérdéseidet ezeken az órákon is felteheted nekik! 

 

Mielőtt cselekszel, mindig gondolkozz! 

 

Mindannyiótoknak felhőtlen, biztonságos 

gyermekkort kívánunk! 

 

A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai 

 

 

 

 

Jászberényi Rendőrkapitányság bemutatása



Tízenévesek és a dohányzás

Sok oka lehet annak, hogy fiatal felnőttek, vagy tizenévesek
elkezdenek dohányozni. Ide sorolhatjuk a kortársak hatását,

iskolai, kapcsolati, családi problémákat, szülői mintákat! 
 

    
 
 
 
 
 

A dohányzás minden érintett egészségét veszélyezteti, még azét is,  
aki közel áll a dohányzó emberhez! 

 
 A dohányzás hatásai: 

 
 

daganatok kialakulása, szív- és érrendszeri betegségek, 
légzőrendszer megbetegedései, 
szájüregi betegségek, magzati károsodás, fekélyek.  

Tudtad?

Napjainkban a magyar lakosság összesen
400 milliárd Ft-ot költ évente cigarettára! 

A dohányfüstben levő egészségkárosító anyagoknak nincs
biztonságos szintje: nincs olyan kis mennyiségük, aminek a

belégzése ne lenne ártalmas! 
A "gyenge" cigarettát szívó ember ugyanolyan kockázatot vállal,
mint a bármely más dohány terméket rendszeresen elfüstölők! 
Sőt! A könnyű cigaretták még károsabbak a többinél, mivel a

füstjét mélyebbre szívják, és sűrűbben gyújtanak rá!  

Hogyan lehet védekezni a kísértések ellen? 
A cigarettát nem kell soha elfogadnod, ha nem akarod! 

                A másik fontos dolog, hogy mutass példát!                
   Ha te magad is füstölögsz nehéz lesz kisebb testvéreidet,

barátaidat meggyőzni arról, hogy ezt ne tegyék! 



és ha el sem kezded… 

A dohányzás függőséghez vezet! 

Forrás: www.nyme.hu/uploads/media/Eletmodfueggo_betegsegek-dohanyzas_01.ppt

Megőrizheted, illetve fokozhatod erőnlétedet,
sportteljesítményedet!
Bőröd lassabban öregszik!
Később alakulnak ki ráncaid!
Fogaid nem színeződnek sárgára!
Zavartalanul érezheted az illatokat, az ételek ízét!
Könnyedén veszel levegőt, kisebb a hajlamod a megfázásra,        
elkerülheted a dohányzás okozta betegségeket (érszűkület,
szívbetegség, tüdőrák)
Megmenekülsz a nikotinfüggőségtől, amelyet nagyon nehéz
leküzdeni!
A lakás és a ruhák nem bűzlenek a cigarettaszagtól!
Rengeteg pénzt takaríthatsz meg!
Véded a környezetet: a cigarettacsikk is szemét!!!



Ismét becsengettek 

 

Elmúlt a nyár sok gyermek és felnőtt bánatára. Véget ért a szünidő, itt a szeptember, a

tanévnyitók ideje, a héten sok helyen már elkezdődik az iskola. Egyre több gyermek

jelenik meg az utakon gyalogosként és utasként egyaránt.  

Kérjük a Szülőket, ha tehetik, az első napokban kísérjék el őket az iskolába.

Beszélgessenek gyermekükkel arról, hogy mire kell nagyon odafigyelni - reggel,

szürkületkor, esőben, sötétedés után -, hol és hogyan szabad áthaladni az úttesten.

Tudatosan készítsék fel őket, milyen veszélyek, nehézségek adódhatnak a közlekedés

során (útkereszteződésnél, autóbuszon történő utazásnál, arról való leszálláskor, stb.)  

A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető

az, hogy a szülő maga is példát mutasson akár gyalogosan, akár járművezetőként

közlekedik. Közös érdekünk, hogy gyermekeink minél hamarabb megtanulják a helyes

közlekedés alapjait, s ezáltal megóvjuk őket az esetleges baleseti helyzetektől.  

Különösen a kisgyermekekre jellemző, hogy nem ismerik fel a veszélyt, s így könnyen

bajba kerülhetnek, ezért kérjük, hívják fel figyelmüket, hogy ha bármilyen problémájuk

adódik, bizalommal forduljanak azokhoz a rendőrökhöz, akikkel az utcán és az

iskolájuk közelében találkozhatnak. Ők segíteni fognak.  

A mindenki által beszerezhető fényvisszaverő matricák, ragaszok a baleset-megelőzés

szempontjából nagyon fontosak. Kérjük helyezzék el ezeket gyermekeik kabátján,

táskáján észrevehetőségük, testi épségük megóvása érdekében! 

 

A MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 



      

Kerékpárodat elindulás előtt nézd át, hogy azon minden berendezés (kormány, lánc,

pedálok, világítás stb.) meglegyen és rendeltetésének megfelelően működjön!

A kerékpáron szabad csomagot szállítani, de a csomagot úgy kell elhelyezni,    

hogy az ne akadályozza a közlekedést és ne akadhasson a kerék küllői közé!

Útkereszteződéshez érve lassíts! Nézz körül, és csak akkor kanyarodj , ha

meggyőződtél annak veszélytelenségéről!

Nem szállíthatsz utast!
Kerékpározás közben tilos a mobiltelefon használata! 

A kerékpár kormányát mindkét kézzel elengedve közlekedni tilos!

Azon utak mentén, ahol van kerékpárút, kötelező ott haladni biciklivel, figyelve a

megfelelő sebességre, körültekintő közlekedésre és a jobbra tartás szabályára. Ahol

nincs kerékpárút, ott az úttest jobb szélén, egymás mögött haladva szabad biciklizni!

Javasoljuk a kerékpáros fej-könyök-térdvédő használatát, valamint a ruházatra és a

táskára fényvédő matricák elhelyezését!

Tarts megfelelő oldaltávolságot, ha parkoló gépkocsi mellett haladsz el, hiszen ha a

jármű vezetője figyelmetlen, és körültekintés nélkül indul el, könnyen megtörténhet az

ütközés!

Kerékpárral az iskolába

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Regisztráld kerékpárodat a
rendőrség által elindított

"BikeSafe" vagyonvédelmi
programban, melyről bővebb

tájékoztatást a www.bikesafe.hu
honlapon keresztül olvashat.



Időben indulj el az
iskolába! 
Előre egyeztetett,
pontosan ismert
útvonalon
közlekedj!
A kerékpározás sok
örömet nyújt, de
eközben sohase
feledd, hogy olyan
közlekedési eszközt
használsz, amelyre
a közúti közlekedés
szabályai
vonatkoznak!

  
Az autóbusszal
utazók a fel- és
leszállás során
fokozattan
figyeljenek,
valamint leszállást
követően mindig
keressék meg a
biztonságos átkelés
lehetőségét!
Az értékeket ne a
hátizsák külső
zsebeiben tárold,
mert ez könnyen
hozzáférhető hely a
tolvajok számára!

 
Fontos , hogy a
szüleid tudják, hol,
mivel, és nem utolsó
sorban kivel töltöd
az órán kívüli
szabadidődet!
Az iskolából, illetve
otthonról értesítsd a
szülőket arról, hogy
megérkeztél, és ne a
forgalmas utcán
használd a
telefonodat!
Mindig csak annyi
pénz legyen nálad,
amennyire
szükséged van! 

Ha bárki fenyeget,
vagy bántalmaz,
akkor azonnal kérj
segítséget
tanáraidtól,
szüleidtől, vagy az
iskolarendőrtől! 
Idegenekben soha
ne bízz meg feltétel
nélkül! Légy mindig
gyanakvó az
ismeretlenekkel
szemben, hiszen
nem biztos, hogy az
ő céljaik a te javadat
szolgálják!

Ne hivalkodj az
értékeiddel! 
Idegentől ne fogadj
el bontatlan enni és
innivalót! 
Mondj nemet, ha
tiltott szerrel
kínálnak!
Tudatosítsd
magadban, hogy a
tetteidért neked kell
vállalnod a
felelősséget, attól
függetlenül, hogy
mit tesznek a
barátaid!

Legyen gondtalan 
az iskolakezdés  

 
 
 

Fogadjátok meg
tanácsainkat, hiszen
a „bajok” az esetleges

balesetek,
bűncselekmények egy

kis odafigyeléssel,
elővigyázatossággal

általában
elkerülhetők!



 
Ne használd
meggondolatlanul a
közösségi oldalakat,
ne engedd, hogy
tartózkodási helyed
követhető legyen!
Ne add ki sehol,
hogy mikor nem
vagytok otthon, hisz
ezzel a betörők
„tippet” kaphatnak
olyan lakásról, ami
üresen áll!
Közösségi
oldalakon csak
olyan személyt jelölj
vissza, akit valóban
ismersz!

  
Ne tegyél fel a
világhálóra
másokról készült
fotót vagy videót az
illető beleegyezése
nélkül!
Az interneten
idegen személynek
ne küldj magadról
fényképet, ne add
meg lakcímedet, ne
beszélj meg vele
találkozót, mert
ezeknek
kiszámíthatatlan
következményei
lehetnek!

 
 

Mindig ellenőrizd a
biztonsági
beállításokat!
A közösségi oldalak
használatánál
mindig alkalmazd az
adatvédelmi
beállításokat!
Ne hagyd
bejelentkezve a
felhasználó fiókodat
Jelszavaidat
senkinek ne add
meg, mert
visszaélhetnek vele!

Soha ne nyiss meg
 olyan oldalakat,
amelyek
vagyontárgyak,
vagy készpénz
nyereményével
kecsegtetnek, mert
ezek többsége
csalás, és káros
hatása lehet a
használt eszközre is!
Ha bajba kerülsz,
hívd a segélyhívó
telefonszámokat!
(107 vagy a 112) 

 Az interneten
történő ismerkedés
fokozott
kockázattal jár,
ezért idegenekkel
folytatott
„beszélgetések”
esetén feltétlenül
kérj tanácsot
szüleidtől!
Ne higgy el
feltétlenül mindent,
amit az interneten
találsz!

Legyen gondtalan 
az internetezés 

 
 
 Fogadjátok meg

tanácsainkat, hiszen
a „bajok” az esetleges
bűncselekmények egy

kis odafigyeléssel,
elővigyázatossággal

általában
elkerülhetők!



Kollégiumi élet 
Bár izgalommal tölthet el a tény, hogy a koliba költözés miatt

hátad mögött hagyod a szüleidet, és valamelyest az önállóság
útjára léphetsz, de akadhat egy-két félelmed is az új

élethelyzettől!  
 
 

Adunk pár ötletet, hogy a beköltözéstől való  
félelmedet leküzdhesd: 

Nyugodj meg! Nem te leszel az egyetlen új lakó! 
Sok fiatal számára ez lesz az első alkalom, hogy elszakad a
szülőktől! Ráadásul nekik is maguk mögött kell hagyniuk az otthoni
környezetet és a megszokott baráti társaságot! 
 
A félelem és idegesség, csak ideiglenesek, idővel el fognak múlni!
Amint jobban megismerkedsz a társaiddal, élvezni fogod az ott
eltöltött időt! 
 
Beszélj a szüleiddel, vagy keress meg régi haverokat, és
cseréljetek gondolatokat, mi is fog történni, hogyan lehet ezzel
megküzdeni! Előfordulhat, hogy hasznos tippekkel bővülhet a
tarsolyod, ezáltal jobban fel leszel készülve az előtted álló tanévre! 
 
Az első éved, amit távol töltesz az  
otthonodtól, kihívást fog jelenteni, 
de minden felmerülő problémát meg 
tudsz oldani! 
 
Ha diáktársaid bármilyen módon  
bántalmaznak, zaklatnak akkor  
azonnal kérj segítséget a tanáraidtól,  
szüleidtől! 



„Bűnös gondolatok” 
 

„A szüleid nincsenek otthon te pedig úgy mentél el a haverodhoz, hogy bukóra
hagytad az ablakot a szobádban?  

Helyes, hisz valamelyik nyílászárót betörni sokkal hangosabb lett volna!” 
 

„Utálom az élesített riasztórendszereket és a több ponton záródó biztonsági
ajtókat, bajlódjon velük, aki akar.” 

 
„Valóban azt gondolod, hogy ha már benn vagyok, majd nem nézek be a

matracod alá, esetleg a zoknis fiókba?” 
 

„Ha kutyaugatást hallok, attól mindig borsódzik a hátam, pláne ha ugyanakkor a
kíváncsi szomszéd is megjelenik az ablakban.”  

 
„Végtelenül boldog vagyok, mikor közszemlére teszed a családi nyaralás

minden mozzanatát az interneten.  
Köszönöm, hogy tudatod velem mikor is üres az otthonod!” 

 
„Kifejezetten keresem a magas átláthatatlan kerítéseket, ugyanis nem

szeretem, ha kíváncsi szemek vizslatják a munkaterületemet.” 
 

„Suli után, csak ledobod a táskád a grund szélén, majd irány a focipálya?
Remélem a lakáskulcsod és a lakcímkártyád is benne van!” 

 
Kérjük, gondold át Te is! Ne adjunk esélyt a bűnözőnek! 

 

"avagy a világ egy betörő szemével"


