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Tisztelt ELBIR olvasó! 

 

Áprilisi számunk hasábjain a beköszöntő tavasz okán a bűnmegelőzés mellett egy kicsit a 

baleset-megelőzés területére is elkalauzoljuk Önöket, és a leginkább motorosoknak, 

kerékpárosoknak szóló hasznos tanácsainkat igyekszünk eljuttatni Önökhöz. 

 

Kérjük, ha tehetik, osszák meg hírlevelünket rokonaikkal, ismerőseikkel, szomszédjaikkal is! 

    

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

                  A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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Megjött a tavasz, „kirajzottak” a kétkerekűek! 

 

A tavaszi idő beköszöntével sok kerékpáros és motorkerékpáros pattan nyeregbe, hogy a 

hosszú téli hónapok után járművével bekapcsolódjon a közúti forgalomba. A hideg és az 

időjárás okozta „kényszerű pihenő” után mind a kétkerekű járművezetők, mind a közlekedés 

egyéb résztvevői újra meg kell, hogy szokják egymást, újra fel kell készülniük arra, hogy 

miként közlekedjenek biztonságosan. 

 

Mielőtt elindulnának, érdemes pár dolgot szem előtt tartani. Ha a téli zord időben nem a 

kétkerekű közlekedést preferáltuk, érdemes járművünket felkészíteni a jó időre. Ez a mi 

biztonságunkat szolgálja, ne tartsuk felesleges időtöltésnek.  

 

Mit érdemes átnézni, átvizsgálni vagy szakemberrel átvizsgáltatni? A gumiabroncsokat, a 

fékeket, a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezéseket, a váltókat, láncokat, 

valamint kerékpárok esetében a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 116. §-ban előírt kötelező 

felszerelések meglétét, mely szerint: 

 

A kerékpárt fel kell szerelni: 

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem 

akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését, 

b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos 

fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, 

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat, 

d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter 

távolságról látható lámpával, 

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható 

helyzetjelző lámpával, 

f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög 

alakú fényvisszaverővel, és 

g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga 

színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák 

helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a 

kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő 

gumiabroncsokon. 

 

Természetesen fontos, hogy a szezonkezdetkor ne csak járműveinket készítsük fel, hanem a 

fokozatosság elvét betartva kezdjünk el újra közlekedni. A tavaszi első motorozások, 

kerékpározások különös odafigyelést igényelnek, lassan, lépésről-lépésre kell belerázódni 

ismét a nyári időszakban megszokott vezetési technikába. 
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Fontos! Elevenítsük fel a közlekedési szabályokat. „A közlekedés egy társasjáték, a 

szabályok nem ellenünk, hanem a játék élvezetéért vannak.”  

 

Figyelmesen tegyük meg a korábban megszokott útvonalat, mert életbe léphettek forgalmi 

változások. Ha valaki először vesz részt saját eszközzel a közlekedésben, előbb ismerje meg 

járművét, szerezzen tapasztalatot! 

 

A kétkerekű járművel közlekedők is a forgalom teljes jogú résztvevői. Nem kell a forgalomtól 

tartania, csak bele kell tanulnia! Legyünk partnerek, működjünk együtt! A közlekedés nem 

harc! 

 

Mindig csak a saját tempójában közlekedjen. Ne vállalja túl magát, ne hajszolja bele magát 

veszélyes szituációkba.  

 

Ne felejtsük el: a közúti közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői vagyunk. Körülöttünk 

nincsen karosszéria, így sokkal nagyobb a súlyosabb sérülés kockázata egy bekövetkező 

baleset során.  

 

A KRESZ csak a motorkerékpárral közlekedők részére teszi kötelezővé a bukósisak 

használatát (kerékpárral közlekedők részére csak lakott területen kívül, 40-50 km/h közötti 

sebességnél kötelező). Célszerű és hasznos azonban, ha kerékpározás közben is viselünk 

kerékpáros fejvédőt. A beton többnyire keményebb, mint a fejünk! A balesetben földhöz 

csapódott sisakot minden esetben le kell cserélni, még ha kívülről nem is látszik rajta komoly 

sérülés, mert ilyenkor az ütéselnyelő réteg már nem képes ellátni a feladatát.  

 

 
(Kép forrása: http://www.kisoroszi.hu/hirek/elozzukmegamotorkerekparosbaleseteket) 

 

És ezzel nincsen vége a védőfelszerelések ajánlott használatának! Ha motorozunk, a 

megfelelő minőségű védőruha (gerincmerevítővel, protektorokkal), továbbá a megfelelő 

lábbeli (nem szandál vagy papucs!), valamint a kerékpáros könyök/térdvédő használata súlyos 

sérüléstől menthet meg minket, esetenként az életünket is megóvhatja! Az időjárás 

viszontagságaitól is megvéd minket. Ne sajnáljuk rá a pénzt! 
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Érdemes néhány általános biztonsági tanácsot mindenképpen megfogadni!  

1. Fontos a láthatóság! A jogszabályok által kötelezően előírt felszerelésen kívül ajánlott 

az élénkebb színű sisak és védőruha, a Budapesti Rendőr-főkapitányság által 

különböző rendezvényeken osztogatott fényvisszaverős karkötők, villogók, valamint 

lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – kerékpározás 

közben – kötelező a fényvisszaverő mellény használata (lakott területen belül is 

ajánlott). 

2. A láthatóság mellett fontos, hogy semmi se vonja el a figyelmünket, halljuk, ami a 

környezetünkben történik, ezért lehetőleg kerüljük a zenehallgatást vezetés közben. 

Kézben tartott mobiltelefon használata szigorúan tilos! 

3. Figyeljünk a parkoló autókra is és tartsuk meg a megfelelő oldaltávolságot, mert 

bármikor kinyílhat egy ajtó.  

4. Ha nem vagyunk megfelelő fizikai és mentális állapotban, legyen az egy betegség, 

éhség, fáradság, ne üljünk nyeregbe.  

5. Fontos a szemkontaktus! Kereszteződésben győződjünk meg arról, hogy észrevettek-e 

minket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ha egy gépjármű holtterében tartózkodunk, a 

visszapillantó tükörből nem fog minket látni.  
 

 

(Kép forrása: https://112press.hu/hirek/reszletek/tanacsok_motorosoknak_balesetmegelozes/) 

 

  Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság! 

 

 

 

 

 

 

                                      BRFK-FBB 
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Baleset-megelőzési tanácsaink után a következőkben bemutatjuk olvasóinknak a rendőrség 

évek óta sikeresen futó kerékpárvédő kezdeményezését: 

Általános tudnivalók a BikeSafe programról       
 

Hazánkban több mint 10.000 kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan, ezért 

ritkán kerül vissza tulajdonosához. Néhány lopott kerékpár minden évben megkerül, de 

nyilvántartás nélkül nem tudják ki a gazdája, így nincs is kinek visszaadni.  

 
 

Ezért bűnmegelőzőként javasoljuk, hogy regisztráld a kerékpárodat biztonságos 

adatbázisunkba, ahol a rendőrség számára is hozzáférhető! 

 

- A rendőr-főkapitányságokon elérhető nyilvántartási rendszer! 

- Országos nyilvántartás, hazánk bármely településéről regisztrálhatsz! 

- Banki biztonságú adatbázisban tároljuk adataidat! 

- Igazoljuk, hogy te vagy a kerékpár birtokosa! 

 

Fontos adatok és fotók rögzítve. A regisztráció során minden olyan adatot és fotót, 

információt rögzíthetsz, ami a későbbi felderítés vagy azonosítás során fontos lehet. 
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Adataidat véglegesen őrizzük. A regisztráció végleges, költsége nincs, és regisztrált személyre 

díjmentesen átruházható. 

 

Igazolni szeretnéd, hogy a tiéd? Azzal, hogy az adatbázisunkban nyilvántartásba vettük a 

kerékpárodat, igazolni tudod, hogy a regisztrációkor a kerékpár a te birtokodban volt. 

 

Online feljelentést tehetsz lopáskor. Tartalmazza mindazokat az adatokat, amiket elmentettél 

és a rendőrségnek fontosak a körözéshez, a sikeres nyomozáshoz. 

 

Lopott kerékpár figyelés. A feljelentést követően figyeljük az internetes hirdetőoldalakat, ha 

szükséges, azonnal értesítjük a rendőrséget. 

 

A rendőrségi regisztráció ingyenes. A rendőrségi programokon ingyenesen regisztráltathatod 

kerékpárodat. Egyes kerékpárboltokban és az interneten minimális technikai költség merül 

fel.  

 

Kapcsolat és információ: www.bikesafe.hu 

                                         Telefon: 06-70-520-2000 
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Ön a Budapesti Rendőr-főkapitányság havonta jelentkező ELBIR (Elektronikus Lakossági 

Információs Rendszer) hírlevelét olvassa, melynek virtuális hasábjain minden hónapban 

egy adott téma köré csoportosuló bűnmegelőzési tanácsainkat osszuk meg Önökkel. 

Kövesse minden hónapban hírleveleinket! Amennyiben a Magyar Rendőrség hivatalos 

álláspontját, valamint közleményeit tartalmazó hivatalos forrásra van szüksége, kérjük, 

látogasson el a www.police.hu weboldalra. Ha Önnek a Rendőrség segítségére van 

szüksége, kérjük, tárcsázza a 112-es segélyhívót.  

 

A Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás alapján az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer (ELBIR hírlevél, a www.police.hu-n jelenleg Bűnügyi Hírlevélként 

nyilvántartott) kiküldése során, a hírlevélhez csatolni kell az „Érintetti tájékoztatót”, amely 

az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-

rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel 

 

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a BRFK ELBIR szolgáltatását, nem tart 

igényt hírlevelünkre, abban az esetben felénk, küldőkhöz (elbir@budapest.police.hu) 

intézett elektronikus levélben bármikor kérheti e-mail címe törlését. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

A BRFK Központi száma: 06 (1) 443-5000    

Központi segélyhívó: 112   

 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY elérhetőségei:  

Telefon: 06 (1) 443-5000/ 32-778           Központi e-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

BRFK drog-prevenciós összekötő tisztek elektronikus levélcíme: infodrog@budapest.police.hu 

BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107  

Telefontanú (anonim módon, 24 órában hívható, ingyenes zöld szám): 06 (80) 555-111  

  

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8141 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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