
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a helyi önkormányzatokkal és a
rendőrséggel együttműködve az országos BikeSafe programot is
népszerűsítő, önkiszolgáló kerékpáros szervízoszlopokat adott át
2021.06.04-én két Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen. A
minden kerékpáros számára elérhető, ingyenesen igénybe vehető
eszközök ünnepélyes átadására Tiszafüreden, a Tisza-tavi Kerékpáros
Centrumnál, Abádszalókon a strand bejáratánál került sor dr. Rádi
Norbert r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány, dr. Garamvölgyi László r.
dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Kommunikáció
Igazgatója, Ujvári Imre Tiszafüred polgármestere és Balogh Gyula
Abádszalók polgármestere részvételével.

Az átadást követően az érdeklődők a bűnmegelőzési sátornál
regisztráltathatták kerékpárjaikat a BikeSafe programban,
kipróbálhatták a szervízoszlopot, hasznos információkkal és játékos
feladványokkal ismerkedhettek meg, a Házhoz megyünk és a POLICE
COFFEE programok keretében. A szervezők a kerékpárosok részére
ügyességi pályát is építettek, ahol az érdeklődők kipróbálhatták
tudásukat, miközben bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat és
ajándékokat kaptak.
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ELBIR
KÉT HELYSZÍNEN ADTAK ÁT

KERÉKPÁROS SZERVÍZOSZLOPOT JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A BikeSafe programmal is megismerkedhettek 2021.06.04-én
Tiszafüreden és Abádszalókon az érdeklődők.



BIKESAFE
Országos kerékpár regisztráció

Mentsd a bringádat a Bikesafe rendszerébe!

Járhatsz rosszabbul annál, mintha ellopják a bringádat? 
IGEN: Ha esélyt sem adtál magadnak arra, hogy visszakaphasd!

Magyarországon több ezer kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan így sosem kerül
meg vagy ha megkerül, nyilvántartás híján nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni őket.
Fontos, hogy Te ne járj így, ezért mentsd a bringádat!

Regisztráld kerékpárodat a Bikesafe biztonságos adatbázisába, amelyet a Rendőrség is használ!
A Bikesafe regisztrációs programot a Rendőrség igényeinek megfelelően fejlesztettük és alakítottuk ki 2014-ben és
országos hozzáférést biztosítunk minden rendőri egység számára. Az adatbázis banki biztonsági szintű
védelemmel tárolja adataidat.
Törzskönyvvel igazoljuk, hogy a Tiéd a kerékpár!
Kerékpárod és személyes adataid rögzítésével igazolni tudjuk, hogy a regisztrációkor a kerékpár a Te birtokodban
volt, a regisztrációhoz feltöltött dokumentumokkal (számla, blokk, adásvételi szerződés) pedig a tulajdonjogot is
alá tudod támasztani. A regisztrációd alapján elkészítjük a kerékpárod fényképes törzskönyvét és postán
megküldjük.
Mentsd a fontos adatokat!
Nyilvántartásunkat úgy alakítottuk ki, hogy a regisztráció során minden olyan adatot, fotót, információt rögzíts, ami
később felderítés vagy azonosítás során fontos lehet. Adataid mentése során végigvezetünk ezeken a lépéseken
és segítséget nyújtunk ahhoz is, hogy azonos márkán és típuson belül is elkülöníthető legyen a bringád!
Lopott kerékpár adatbázis
Regisztrált kerékpárod ellopása esetén oldalunkon azonnal lopott státuszúvá teheted a bringádat, melynek
következtében a kerékpár adatai és fényképe nyilvánossá válik, a rendőrök pedig rendelkezni fognak a Te és a
kerékpárod adataival, fényképével, így a körözés elrendelése sokkal szakszerűbb és pontosabb lehet. Ha pedig a
kerékpár megkerül a regisztrált adatok alapján könnyen azonosítható és visszaszolgáltatható Neked.
Ingyenesen átruházható törzskönyv!
Ha eladod a bringád, adhatod hozzá a törzskönyvet, a regisztrációt pedig online átruházhatod a vevőnek. Ehhez a
vevőnek csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja magát az oldalon, a felhasználói neve alapján egy
gombnyomással átruházhatod neki a regisztrációt!
Alapítványunk a kerékpárbiztonságért:
A Bikesafe program üzemeltetője a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány, mely
1992 óta szolgálja több sikeres programmal a vagyonvédelmet. Regisztrációs programunkat a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanáccsal és a Rendőrséggel együttműködve végezzük 2014 óta.
A törzskönyv egyszeri díja csak 2000 Ft!
A törzskönyves regisztráció díja kerékpáronként 2000 Ft, mely tartalmazza a végleges regisztrációt és adatok
nyilvántartását, a fényképes törzskönyvet és a biztonsági váz matricát, valamint ezek postázását. A regisztrációs díj
garantálja a szolgáltatás önfenntartó biztonságát, a regisztráló személyek banki azonosítását az online fizetés
során, valamint a nyilvántartás reklámmentességét.

Forrás: www.bikesafe.hu



A közúti közlekedésben résztvevő kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
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
a gumiabroncsokon.

 

A kerékpár kötelező tartozékai

Forrás: www.police.hu



Az általános-, és középiskolás diákok napokon belül kézhez kapják a 2020/2021. tanév végi értékelést tartalmazó
bizonyítványt. A gyermek év közbeni eredményei ugyan folyamatosan nyomon követhetők az e célt szolgáló
felületen (e-Kréta), ám az összesített, megmásíthatatlan és végérvényes lista egy ünnepélyes évzáróval társulva
komoly lelki megterhelést okozhat. Előfordulhat, hogy az érdemjegyek nem tükrözik a szülők, vagy a gyermek saját
magával szemben támasztott elvárásait, emiatt a gyermek szoronghat, félelmet érezhet, sőt sajnos számtalan példa
alátámasztja, hogy nem mer hazamenni az eredményekkel szembesülve. Tart a szülői felelősségre vonástól,
dorgálástól, ezért inkább elkóborol, világgá megy bánatában, szégyenében, vagy, hogy elkerülje a családi perpatvart.
Hogy ez lehetőség szerint soha ne fordulhasson elő, hogy egyetlen gyermek se kóboroljon céltalanul és elveszve,
hogy egyetlen szülő se élje át a „hová tűnhetett?”, „hol keressem?” bizonytalanságát és a szívszorító aggodalmat,
fogadják meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait:

Beszélgetés, biztonság – Oldja a feszültséget és megnyugtató, ha a gyermekben tudatosítják, egy-egy, az elvártnál,
vagy a kívánatosnál rosszabb érdemjegy nem a világ vége, segítséggel, szorgalommal orvosolható és javítható.
Biztonságot ad, ha a gyermek tisztában van azzal, az iránta érzett szülői szeretetet nem befolyásolja az iskolai
eredménye. Érzelmi támogatással tudassák vele, hogy a család - akár szomorúsággal, történetesen egy rosszul
sikerült bizonyítvánnyal küzd, akár öröm éri - mellette áll.

Türelem – Ne sajnálják az időt az őszinte, a szülő-gyermek bizalmi kapcsolatot kialakító, megszilárdító és elmélyítő
beszélgetésekre! A gyermek gondolatait, véleményét megértéssel hallgassák! A szülő, a család, mint elsődleges
szocializációs tényező mindenkor például szolgál gyermeke számára, így ha az anya/apa béketűrő, ezt a mintát látva
és leképezve a gyermek is hasonló személyiségjegyekkel bír majd. Teremtsenek lehetőséget kigondolni és
átbeszélni az egy-egy érdemjegy kijavítására vonatkozó feladatokat, gyakorlást, szülői segítséget, ez hozzájárulhat a
félelem és az elkeseredettség oldásához, azt üzeni: "Együtt megoldjuk, hisz nem vagy egyedül!"

Szeretet – Ha egy gyermek tisztában van azzal, hogy több szempontból is biztonságot nyújtó családja, otthona van,
nem fontolgat szökést egy mélabús pillanatban. Tudatosítsák, hogy az iránta táplált szeretetük feltétel nélküli, és
nem érdemjegyekhez kötött. Hogy veszekedés helyett a probléma közös megoldása a cél és bármi történt is,
mindig hazavárják!

Ha gyermekük mégis elszökik, eltűnik, rendkívül fontos, hogy mihamarabbi megtalálása érdekében, haladéktalanul
értesítsék a rendőrséget az ismert 112 segélyhívó telefonszámon.

MERJE HAZAVINNI –
MERJEN HAZAMENNI!

Forrás: www.police.hu
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