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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 
szerkesztett, 2019. november havi bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben bemutatjuk a novemberi 
világnapokat és az „Út a biztonsághoz” c. projekt megvalósításának aktuális feladatait.  
 
Hírlevelünk további részében felhívjuk az autóval közlekedők figyelmét a novemberi változékony 
időjárásra és baleset-megelőzési tanácsokat is adunk. Továbbá hasznos tanácsokat adunk a 
tűzifa vásárláshoz is.  
 

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

 
 
 

November harmadik vasárnapja: A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja 
 

Minden év november harmadik vasárnapján a közlekedési balesetek áldozataira emlékezünk. A 
világnapot az angliai RoadPeace jótékonysági szervezet javasolta 1993-ban, a naptárba iktatásáról 
szóló döntést pedig az ENSZ Közgyűlésének A/RES/60/6-ös számú, 2005. október 26-án szavazás 
nélkül elfogadott határozata tartalmazza. Ezen a napon a közúti balesetek áldozataira és családjaikra 
emlékezünk. A világon évente kb. 1.200.000 ember hal meg közlekedési balesetben, 50 millió ember 
szenved sérüléseket. 

  
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja 

 
2001 óta e napon felhívást intéznek a világ országaihoz, hogy támogassák és védelmezzék a 
gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait. 1989-ben ezen a napon fogadta el az 
ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. 

 
November 25.: A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 

 
A nő világszerte nemi erőszak, családon belüli erőszak és az erőszak egyéb formáinak tárgya. A téma 
nagyságrendje és valódi természete gyakran rejtve marad. Az ENSZ Közgyűlése 1999. december 17-e 
óta nyilvánította e napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává (54/134. 
határozat). Az ENSZ felkérte a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy e napon 
figyelemfelhívásul szervezzenek programokat a cél érdekében.  
 
 
 

Novemberi világnapok 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/1959
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával, komplex bűnmegelőzési projektet valósít meg Út a biztonsághoz címmel 2019. június 
01. és 2019. november 30. között, amely a fiatalok, az idősek, a hazai és külföldi turisták biztonságának 
növelését célozza meg. A projekt megvalósítása során a projekt keretében, figyelemfelhívó céllal 

beszerzett apró ajándékokat is adtunk át a célcsoportok tagjainak. 

 

November hónapban a projekt fókuszában az iskolai és a kollégiumi programok állnak. 

Az általános iskolások számára az „Egy nap a biztonságért – egy nap az iskolában” című 
egész tanítási napos általános iskolai programban a biztonságra nevelés szinte minden 
területén, a bűn- és baleset-megelőzéstől kezdve, a tűzmegelőzés, természetvédelem, 
mentálhigiéné témáin keresztül az elsősegélynyújtásig, és a vízből mentést is szemléltető 
kutyás bemutatón adnak át ismerteket az interaktív órákon. A programot vetítések, technikai 
bemutató, rendőrségi kerékpáros foglalkozás, rajzpályázat is kiegészíti. 

A párkapcsolati erőszakról, a biztonságos internethasználatról szóló „Álom vagy Rémálom” 
középiskolai kollégiumi programban a fiatalok interaktív előadáson, beszélgetésen túl, színházi 
szakember révén, újszerű módon drámapedagógiai elemeket tartalmazó foglalkozás részesei is 
lehetnek, így sokkal hatékonyabban sajátíthatják el a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi 
ismereteket. 

ÚT A BIZTONSÁGHOZ! 
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A novemberi hol télies, hol tavaszias, hol őszies időjárási körülmények különös figyelmet igényelnek a 
járművezetőktől. A legtöbb problémát a változó tapadó-képességgel rendelkező útburkolat, valamint a 
sajátságos látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse 
járművét a megváltozott időjárásra, és önmaga is legyen tisztában azzal, hogy ez a közlekedési 
környezet más járművezetői magatartást követel. 

 
Novemberben a látási viszonyok gyakran rosszak, korábban sötétedik, a 
hajnali és esti ködképződés miatt huzamosabb ideig kell használni a 
gépjármű világítóberendezéseit - ezért is fontos, hogy azok megfelelően 
működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell 
tisztítani és működését ellenőrizni. A gépjárműveket - napi szinten, indulás 
előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági 
berendezést és tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a 

gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés fontos 
kelléke a jól működő ablaktörlő, a fagyálló ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. 
 
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közúti közlekedési baleseteket. Lakott 
területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott 
figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén esetleg 
figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. 
 
A reggeli időszakokban az időjárási viszonyok miatt hosszabb idő alatt juthatnak el munkahelyünkre, 
ezért fontos, hogy korábban induljanak el otthonról. A reggeli késést, ne próbálják meg nagyobb 
sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel nem csak magukat és családtagjaikat, hanem az egy 
időben, azonos úton közlekedők testi épségét és életét is veszélyeztetik.  
 
A közlekedés során soha ne feledjék, annyira vigyázzanak másokra és mások értékeire, mint ahogy azt 
másoktól elvárják. Kérjük, figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák be a 
közlekedési szabályokat. 

 
Sűrű köd is nehezíti a reggeli közlekedést 

 
Ha túl erős a köd, akkor bizony jelentősen csökken a látótávolság. 
Normál időben is nehéz a megfelelő követési távolságot és 
féktávolságot meghatározni, hát még ködben.  Ebben segít a 
ködlámpa szabályszerű használata.  
 
Az ún. „téli” gumiabroncs használatát a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos hatályos hazai szabályozás kötelező jelleggel nem írja 

elő. Ettől függetlenül a rendőrség már évek óta javasolja a gépjárművel közlekedőknek a téli 
gumiabroncsok használatát, ha a levegő 
hőmérséklete + 7 C˚ alá csökken.  Télen 
különösen fontos az évszaknak megfelelő 
gumiabroncs használata, mivel az eltérő időjárási 
viszonyok különböző kihívások elé állítják az 
autósokat. Ha az autót nem az évszaknak 
megfelelő gumiabroncsokkal szerelik fel, akkor 
még a legártalmatlanabb közlekedési szituációk 
is életveszélyesek lehetnek.  
 

 

ELŐZZÜK MEG A BALESETEKET! 
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November első napjaitól az éjszakák és a hajnalok igen hűvösek, és ha arra gondolunk (sokéves 
átlagban tapasztalhattuk), hogy április végén, május elején még mindig hideg van, - akkor az év 
nagyobb részében a téli gumi használata indokolt. A csúszós, jeges utakon való biztonságos 
közlekedéshez téli gumikra van szükség, még akkor is, ha éppen nincs hó. Hidegben a nyári gumi 
megkeményedik, nem tapad, szárazon is csúszik, így jelentősen megnő a féktávolság, ezért a nyári 
gumi télen veszélyes lehet. A téli abroncsok anyaga más, speciális mintázata van, és ezek biztosítják a 
jobb tapadást. Az adalékanyagoknak köszönhetően a gumi a nagy hidegben is megőrzi tulajdonságát, 
rugalmasságát, tapadó-képességét, ezért téli gumival a fékút is rövidebb.  A gumi is megöregszik, akár 
használjuk, akár nem. Egyes típusok rövidebb idő alatt megkeményednek, mások valamivel tovább 
használhatók (ez nyárira és télire is vonatkozik). Cserélni kell a gumit: ha kopott, töredezett, 
szálszakadásos (hullámos oldalfal), vagy tapadó-képessége érezhetően rosszabb lett, ha megnő a 
féktávolság. Ilyenkor újat kell venni! 

Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a téli gumi sem „old meg mindent”. Vezessünk az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően, de kicsit lassabban. Ha 100 km/óra sebességről 95 km/óra sebességre 
lassítunk, a féktávolság optimális esetben 5 méterrel is lerövidülhet, és lehet, hogy ennyi kell az életben 
maradáshoz! 

Hóban vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet a hajtott tengelyen lévő 
kerékre kell feltenni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még 
otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy 
mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a 
„Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége” 
tábláig - csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek hólánccal vannak felszerelve. 

 

 

 

 

 

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési 
szezon, sokan ilyenkor gondoskodnak a 
téli tüzelőről.  
 
A házaló kereskedők gyakran üzletelnek 
tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, 
akik különböző módszerekkel igyekeznek 
megkárosítani a gyanútlan vásárolókat. 

 

 

A fűtési szezon beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa árusítással 
kapcsolatos csalásokról. A rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat. 

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, vagy gyanús körülményt észlelnek, a lehető legrövidebb időn 
belül értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon! 

 

 

BIZTONSÁGOS TÜZIFAVÁSÁRLÁS 
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A megelőzés lehetőségei: 
 
 

- állandó, megbízható helyről 
történő vásárlás 

 
- hivatalos telephellyel, stabil 

elérhetőséggel rendelkező 
vállalkozások előnyben 
részesítése 

 

- a leszállított áru szigorú 
leellenőrzése, az ehhez 
szakértelemmel bíró személy 
helyszínre hívása (ehhez kérheti 
az önkormányzat, vagy a 
polgárőrség segítségét) 

 

- ragaszkodás szabályszerű számla 
kiállításához, az azon szereplő 
adatok kontrollálásához 

 

- fizetésre csak a fa lerakása után 
kerüljön sor akkor, amikor a 
szabályszerű teljesítés már nem 
hagy maga után kétséget  

 

 

 

További bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon 

hozzánk bizalommal az impresszumban található elérhetőségeken: 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

mailto:futtaton@veszprem.police.hu

