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KAPINFÓ

az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa
Tisztelt állampolgár!
Ön a Kapinfó harmadik számát olvashatja. A kiadványban található első két témakör
információi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs
Irodáján dolgozó kollégáim tollából származnak, így azokkal nem csak az Ózdi Kistérség,
hanem a teljes megye állampolgárai találkozhatnak.
A kiadvány a közelgő téli időszak és a közelgő ünnepek, illetve az azokra való felkészülés
jegyében készült. Hasznos és praktikus tanácsokkal szolgál a téli közúti közlekedéssel, illetve
az ünnepek előtti bevásárlásokkal kapcsolatosan, hogy az év utolsó hónapja zavartalanul,
balesetmentesen teljen. Emellett – a bűnmegelőzési témakörű részben leírtak továbbadásával
– azt a célt is el kívánja érni, hogy ne kövessenek el sérelmünkre, az Önök sérelmére
bűncselekményeket az ünnepi forgatagot kihasználó bűnözők.
Az első témakör a közúti közlekedéssel kapcsolatos tanácsokkal látja el a gépkocsivezetőket.
A leírt információk azonban nem csak a közúti forgalomban való részvétel megkönnyítéséről
szólnak, hanem felsorolják azon hasznos technikai és egyéb eszközöket, amelyekkel
utazásunk könnyebbé tehető. A második témakör a közelgő ünnepek kapcsán lefolytatásra
kerülő fokozott rendőri ellenőrzésekről tájékoztatja a lakosságot, emellett pedig leírja, hogy
hogyan kerülhetjük el a zsebtolvajlást nagyobb tömegben.
Jó informálódást mindenkinek!
1. Ajánlások a téli közlekedéshez
A közlekedésben a téli időszak igényli a legtudatosabb felkészülést, az autósoktól és a
gyalogosoktól egyaránt. Egyre rosszabbá és kiszámíthatatlanná válnak az út- és látási
viszonyok, amelyekhez minden közlekedőnek alkalmazkodni kell.
Esőben jobban megcsúsznak a kerekek, megnő a féktávolság, esetenként a nagyobb
vízfelületen a vízen csúszás veszélye fenyeget. Ha a hőmérséklet 0 C fok és mínusz
tartományba süllyed, akkor számítani kell arra, hogy a vizes-nedves útfelület lefagy, ami
tovább növeli a csúszásveszélyt. A jeges-havas úton már a menetstabilitás is, valamint látási
viszonyok is tovább romlanak.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos gyakrabban és alaposan átnézni,
megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot, folyamatosan karban kell tartani
járművünket.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése.
Az őszi - téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke
lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék
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vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen
az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell
a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót,
érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóberendezéseit, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően
működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani.
Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban
kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén
pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában
hosszabb. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan
leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat
vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor a jármű már
újra a kívánt irányban áll.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást,
amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles helyzetben is tudni fogja, mit
kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A balesetek megelőzése érdekében a járművezetők elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat
a hótól, jégtől, hogy a kilátás minden irányban szabad legyen. Vezetés közben ugyanis nem
csak előre kell, hogy figyeljünk, hanem az oldalirányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat
és a többi gépjárművezetőt is észlelnünk kell.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor
is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni
kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így
használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony
hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek,
speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak
maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen
magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil
öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák,
ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem
helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a
hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, 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 legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak
felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak
azok a járművek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van
legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot
csak havas, jeges úton szabad használni.
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Aki hosszabb autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
 Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó
hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra,
elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
 Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út - és időjárási
viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem éri meg kockáztatni,
biztonságosabb ha vonattal indulunk útnak.
 Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és
televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos
információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős,
havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra
leginkább jellemző koccanások. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet
előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége váltaná is ki. Vigyázni
kell az úttest mellett haladó gyermekekre, illetve fokozott figyelemmel kell lenni az iskolák,
buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra is!
Balesetmentes közlekedést kívánunk, és ne feledjék: Mindenkit hazavárnak!
A B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság tájékoztatása alapján:
B.-A.-Z. MRFK Kommunikációs iroda
2. A Rendőrség is készül az év végi ünnepekre (B-A-Z. MRFK)
Az elmúlt évek tapasztalatai is azt igazolják, hogy a karácsonyi és újévi ünnepekre való
készülődés, a növekvő bevásárló forgalom aktiválja a bűnözőket, zsebtolvajokat is. A
különböző jogsértések (zsebtolvajlás, lopás, rablás, stb.) visszaszorítása, a közlekedési
fegyelem javítása érdekében az országos akcióhoz csatlakozva Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya elrendelte a fokozott ellenőrzések végrehajtását a közterületeken, a
bevásárló központok, üzletek, piacok környékén, vasútállomások, pályaudvarok, a jelentős
tömegközlekedési csomópontok területén.
A közterületeken a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében az év égi
ünnepek idején a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság fokozott rendőri
jelenlétet biztosít. Az érintett időszak alatt a nagyobb üzletközpontokban, illetve a nagy
forgalmat vonzó bevásárlási helyszíneken a rendőrség megerősített gyalogos járőrszolgálatot
lát el.
 A közlekedési balesetek megelőzése és a közlekedési szabályok betartása
érdekében a bevásárló központok és vásárok környékén folyamatos ellenőrzésre
lehet számítani
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 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Fogyatékkal Élő
Emberek Társadalmi Szervezetének Regionális Szövetsége között meglévő
együttműködési megállapodásra figyelemmel a hatóság fokozottan ellenőrzi a
mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyeket,
parkolóhelyeket, illetve azon gépjárműveket vezetőit, akik ezen helyeket
jogtalanul elfoglalják.
 Az ittas vezetők kiszűrésére érdekében összehangolt közlekedési rendészeti akciók
végrehajtása kerül sor Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain.
 Az illetékes hatóságok bevonásával a fenyőfa lopások megelőzése, visszaszorítása
érdekében a fenyők szállítása során – az áru származására vonatkozóan – a
közutakon, illetve a közterület-felügyeletekkel együttműködve az árusoknál is
folyamatosan ellenőrzésekre kerül sor.
 A petárdák illegális forgalmazásának, árusításának és használatának
megakadályozása érdekében a társszervekkel folyamatos ellenőrzésekre
számítsanak az érintettek. Határozott, következetes rendőri intézkedésekre kerül
sor a pirotechnikai termékeket, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközöket forgalmazókkal és birtoklókkal szemben.
 Kiemelt figyelemmel kísérik a rendőrök az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekményeket, nagyobb odafigyelést szentelnek az időjárási viszonyok
kedvezőtlenebb alakulása miatt a hajlék nélkül élők, menedéket keresők szakszerű
és humánus segítésére.
 A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőri szervei együttműködnek a polgárőr szervezetek önkénteseivel, a NAV, a
természetvédelmi hivatal, a fogyasztóvédelmi, a munkabiztonsági felügyelőség, a
megyei munkaügyi központ, a közlekedési felügyelet munkatársaival, s nem utolsó
sorban a polgármesteri hivatalok szakigazgatási egységeinek dolgozóival.
Hogyan védekezhetünk a zsebtolvajok ellen:
• tudatosan készüljenek arra, hogy a nagy tömeg, a zsúfoltság jelentősen aktiválja a
zseblopásra szakosodott elkövetőket, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre,
táskájukat, csomagjukat zárt állapotban, testükhöz szorítva védjék.
• értékeiket, irataikat mindig – más által – nehezen hozzáférhető helyen, pl. belső
zsebben, táska mélyén tartsák.
• a bankkártya mellett véletlenül se legyen ott a PIN kód, hiszen ennek ismeretében a
zsebtolvaj hozzájuthat a bankszámlán tárolt pénzükhöz is.
• figyeljenek környezetükre, különösen azon gyanús személyekre akik, hosszabb ideje
nem mozdulnak Önök mellől.
• bevásárláskor pénztárcájukat, más értékeiket soha ne tegyék a kosarukba.
• ha tetten érnek valakit azonnal értesítsék a legközelebbi rendőrt, vagy tegyenek
bejelentést a 107-es, 112-es segélyhívók valamelyikére.
A szolgálatot ellátó állomány intézkedései során fokozott türelemmel, együttműködést és
segítőkészséget tanúsítva kezdeményezi intézkedéseit remélve, hogy az érintettek
hozzáállása is hasonlóképpen történik.
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Kellemes és biztonságos ünnepeket kíván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság!
B.-A.-Z. MRFK Kommunikációs Iroda

Kívánok mindannyijuknak Boldog, Békés Karácsonyt é Egészségben, Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet az Ózdi Rendőrkapitányság teljes személyi állománya nevében!
A Kapinfó 3. száma – és minden további száma – elektronikus formában elérhető az Ózdi
Rendőrkapitányság honlapján, a www.police.hu/borsod/ozd honlapon.
Remélem, hogy jelen információs kiadványunk segítségére lesz a tájékozódásban, az
informálódásban. Amennyiben bármely – a Rendőrség szakmai tevékenységét érintő – más
témakörről szeretne a következő kiadásban tájékozódni, úgy kérem, hogy az Ózdi
Rendőrkapitányság valamely elérhetőségén jelezze a kérdéses témát, hogy azt feldolgozva
segíthessünk Önnek! Továbbra is várjuk a polgármesteri hivatalok részéről is a
visszajelzéseket a következő számok tartalmával kapcsolatosan!
Üdvözlettel:
Dr. Varga László r. alezr.
kapitányságvezető
sk.

5

