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A Bács-Kiskun, Békés valamint a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányságok évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a ta-
nyákon élő emberek biztonságának javítására, áldozattá válá-
suk megelőzésére. A közel húsz éve sikerrel folytatott tevé-
kenység keretében 
személyes tanács-
adással, visszatérő 
látogatásokkal, szó-
ró-, és tájékoztató 

anyagok készítésével és tanyákon élők részére 
történő eljuttatásával, együttműködő szervek 
(polgárőrség, mezőőri szolgálat-, tanya-, falu-
gondnoki szolgálat munkatársai, stb.) bevonásá-
val csökkentették a külterületen élők sérelmére 
elkövetett bűncselekmények arányát, ezáltal ja-
vítva a külterületen élők szubjektív biztonságér-
zetét.  
 
Ennek szellemében a három megye – Békés megye főpályázói minőségével – közös pályá-
zatot nyújtott be a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz és nyert támogatást a régió tanyán 
és külterületen élő lakossága szubjektív biztonságérzetének javítása, áldozattá válásának 
megelőzése, a sérelmükre elkövetett bűncselekmények csökkentése, valamint a velük tör-
ténő közvetlen kapcsolat kialakítása érdekében. 
A pályázati program megvalósítása során a rendőrség szakemberei a helyzetüknél fogva 
kiszolgáltatottabb, a három megye településeinek külterületén élő lakosság önvédelmi me-
chanizmusán kívánnak javítani, a lehetőségek függvényében erősíteni a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetét, információval történő ellátását, a közvetlen kapcsolat kialakítását.  
 
A projekt keretében a régióban az alábbiakat valósítja meg a három rendőr-
főkapitányság állománya: 

 Rádióval a bűnmegelőzésért 
o 12 témában hallhatnak a lakosok figyelemfelhívó, rövid bűn-

megelőzési tanácsokat... 
o Stúdióbeszélgetések során a külterületen élők aktuális infor-

mációkat kapnak az őket fenyegető bűncselekményekről, azok 
megelőzési lehetőségeiről. 



 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

K E C S K E M É T 
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 

e-mail: elbir@bacs.police.hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 

 
 Dél-alföldi Pusztázó készítése és terjesztése 

 
o Támponti levélszekrények útján 52 ezer 

ingatlanba eljuttatott hírlevél a legfonto-
sabb vagyon-, és áldozatvédelmi 
csokkal, hasznos és érdekes 
kal segíti a polgárok biztonságérzetének 
erősítését. 

 
 

 Látni és látszani 
o A kerékpáros balesetek megelőzése érdekében – a megyei 

polgárőr szervezetek közreműködésével – láthatósági 
mellényt kapnak a tanyán élő lakosok.  

 
 Megelőzési információkat tartalmazó szóróanyagok eljutta-

tása az érintett területen élőknek 
o A szubjektív biztonságérzet növelése érdekében szóróanyagok, brosúrák, preven-

ciós kiadványok, zseblámpák, biztonsági in-
formációkat tartalmazó matricák, 
hűtőmágnesek, passtartók, láthatósági mellé-
nyek, riasztós ajtóékek készültek, amelyeket 
fórumokon, képzéseken, lakossági rendezvé-
nyeken, külterületi járőrszolgálatok alkalmával 
kapnak meg a külterületen élők.  

 
 Lakossági fórumok 

o A tanyán élő felnőtt lakossággal való közvetlen kap-
csolat kialakítása érdekében lakossági fórumokat szer-
vez a régió valamennyi rendőrkapitánysága a külterü-
leten élők, illetve a civil hírlánc helyi képviselői szá-
mára. A fórumokon a helyi sajátosságoknak megfele-
lően összeállított tájékoztató előadásokon vehetnek 
részt az érdeklődők.  

 
 Aggyal-sakkal a bűnmegelőzésért 

o A projekt szerves részét képezi az „Aggyal-
sakkal a bűnmegelőzésért” című programelem, 
melynek keretében a gyermekek játékos 
formában ismerkedhetnek meg az őket 
fenyegető veszélyekkel és a megelőzés 
lehetőségeivel. 




