
    

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

 
 

2800 Tatabánya, Komáromi út 2.  tel.: 06-30/298-67-94 

sajto.komarommrfk@komarom.police.hu 

 

Közös erővel a drogok ellen 

 

A szülőket és a családokat hívja segítségül a rendőrség a kábítószer-bűnözés elleni harcban. 

 

A rendőrség országosan, így Komárom-Esztergom megyében is új drogprevenciós programot 

indított a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében, amelyben 

kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a fiatalok családtagjai 

közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi 

következményeiről. 

 

Az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, felmérések adatai azt mutatják, hogy 

egyre több fiatal használ illegális szert. Az emelkedés különösen a 9. és 11. évfolyamos fiúk 

körében kiemelkedő. Az adatfelvételek szerint minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él 

valamilyen kábítószerrel. 

 

Komárom-Esztergom megye valamennyi rendőrkapitányságán kijelölték a program helyi 

közvetítőit, akiket a témát illetően neves szakemberek készítettek föl a feladat minél szélesebb 

körű, magasabb színvonalú  ellátása érdekében. Külön képzés keretében a legfontosabb 

tendenciákról, drogprevenciós ismeretekről, a legújabb veszélyforrásokról kaptak naprakész 

információkat.  

 

Az országos programban feladatot ellátó kollégák, a széles körű tájékoztatás érdekében 

elektronikus üzenetben, előadásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal fogadóórán, illetve 

kéthetente telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket felkereső 

szülőket, fiatalokat, pedagógusokat.  Ezen információk, telefonszámok, időpontok, helyszínek 

az oktatási intézményekben mindenki számára elérhető, illetve a rendőrség honlapján is 

megtalálható. 

 

Név: Biacsi Sándor r. főtörzszászlós 

Szolgálati hely: Tatabányai Rendőrkapitányság 

Telefonszám:06/30-9970889 

E-mail cím: szuloktatabanya@komarom.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első keddjén 14-15 között a tatabányai Dózsa György 

Általános Iskolában /Vadász u. 24./ 

Telefonos ügyelet ideje: fenti szolgálati telefon bármikor hívható 

 

 

Név: Nagy Anikó r. hadnagy 

Szolgálati hely: Tata Rendőrkapitányság 

Telefonszám: 34/ 586-851 

E-mail cím: szuloktata@komarom.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első keddje 10-11 óra között 

Tata Rendőrkapitányság 

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap páros hetének keddje 9-10 óra között 
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Név: Gombos István 

Szolgálati hely: Oroszlányi Rendőrkapitányság 

Telefonszám: 06-34-560-730/ 51-84 

E-mail cím: szulokoroszlany@komarom.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap utolsó szerdája 9-10 óra között az Oroszlányi 

Rendőrkapitányságon 

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 10-én és 20-án, 7-8 óra között 

 

Név: Néveri Péter Edvárdné r. főhadnagy 

Szolgálati hely: Esztergomi Rendőrkapitányság 

Telefonszám: 06-20/317-3893 

E-mail cím: szulokesztergom@komarom.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első keddje 14-16 óra között az Esztergomi 

Rendőrkapitányság tanácstermében 

Telefonos ügyelet ideje: minden páros héten csütörtökön 15-16 óra között 

 

Név: Tőkés Erika r.őrnagy 

Szolgálati hely: Dorogi Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztály 

Telefonszám: 06-33/512-781 

E-mail cím: szulokdorog@komarom.police.hu 

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első csütörtöke 14-15 óra között a Dorogi 

Rendőrkapitányság 109. irodájában 

Telefonos ügyelet ideje: minden páratlan héten kedden 10-11 óra között 


