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Müller Péter: 
„Mindig van egy tizedmásodperc, amikor bölcs vagy.  
Amikor még kezedben a sorsod. Használd ki!  
Ha látod, hogy jó: menj!  
Ha látod, hogy nem jó: állj, egy lépést se tovább!” 
 

 
Kábítószer-ellenes világnap 

 
 
Az ENSZ-közgyűlés 1987. évi határozata alapján 1988 óta világszerte június 26-án tartják a 
kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját. A világnap célja felhívni a figyelmet a 
drogfogyasztás veszélyeire és a kábítószer-kereskedelem elleni harc fontosságára. 
 
A kábítószer elleni harcban kiemelt szerep jut a megelőzési munkának. Az általános és 
középiskolákban folytatott tevékenységünk során kiemelten kezeljük a drogprevenció témakörét. A 
diákok részére tartott előadásokon, valamint a tantestületi és szülői értekezleteken a drogfogyasztás 
káros hatásaira, illetve felismerési jegyeire hívjuk fel a figyelmet. Az előadásaink célja a veszélyekre 
rámutatás, valamint a büntetőjogi következmények megvilágítása.     
  

 
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program 
 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a 
fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került 
kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton, 
előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel 
kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.  
 

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei 
 
Celldömölk Rendőrkapitányság 
 
Balogh Péter r. főhadnagy. 
Telefonszám: 06/95/525-400. 
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap első és utolsó péntek, 10.00-11.00 óráig. 
 
Körmendi Rendőrkapitányság 
 
Molnár Norbert r. főhadnagy.  
Telefonszám: 06/94/592-630. 
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap páratlan hét szerda, 09.00-10.00 óráig. 



 
Kőszegi Rendőrkapitányság 
 
Szabadkainé Brindicsár Orsolya r. főtörzsőrmester. 
Telefonszám: 06/94/358-020.  
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap második és utolsó hétfő, 08.00-09.00 óráig. 
 
Sárvári Rendőrkapitányság 
 
Gersei Attila r. főtörzsőrmester. 
Telefonszám: 06/95/523-542. 
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap első és utolsó csütörtök, 13.30-14.30 óráig. 
 
Szombathelyi Rendőrkapitányság 
 
Hadásziné Heiner Renáta r. főhadnagy. 
Telefonszám: 06/94/521-011, 06/20/329-4564. 
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap páros hét kedd, 08.00-09.00 óráig. 
 
Vasvári Rendőrkapitányság 
 
Molnár Balázs r. hadnagy. 
Telefonszám: 06/94/370-119, 06/94/572-000. 
E-mail-cím: infodrog@vas.police.hu. 
A telefonos ügyelet ideje: minden hónap páros hét szerda, 14.00-15.00 óráig. 
 
 

Kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BŰNÜGYI OSZTÁLY 
Bűnmegelőzési Alosztály 

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/c., 9701 Szombathely, Pf. 179 
Telefon: 94/521-065   BM: 26/10-65 

E-mail: bunmeg.vasmrfk@vas.police.hu 


