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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. január havi 
bűnmegelőzési hírlevelet, amelyben felhívjuk a figyelmet egy 
aktuális témára, az egyre terjedő telefonos csalásra, és hasznos 
bűnmegelőzési tanácsokat adunk ezek elkerülésére.  A téli 
időjárás beálltával felhívjuk a figyelmet a biztonságosabb 
közlekedésre és fontos baleset-megelőzési tanácsokat adunk. 
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 
 

Anda György  r. ezredes, rendőrségi főtanácsos 
mb. megyei rendőrfőkapitány 

 

 

A téli időjárási körülmények különös figyelmet igényelnek a 

járművezetőktől.  A legtöbb problémát a változó tapadó-

képességgel rendelkező útburkolat, valamint a változó látási 

viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető 

tisztában legyen azzal, hogy ezek a közlekedési viszonyok más 

járművezetői magatartást követelnek. 

A téli látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a 

gépjármű világítóberendezéseit - ezért is fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A 

fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gépjárműveket - főleg 

hosszabb autóút 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 megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Próbáljanak meg 

fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az előforduló 

ködös, esős időjárásra.  

Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző 

„koccanások”, és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb 

vezetéssel előzzék meg a 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 figyelmetlenül az úttestre lépő 

gyalogosokra. 

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

Előzzük meg a baleseteket! 



 3 

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 közlekedők testi épségét és életét is veszélyeztetik.  

Kérjük, figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák be a közlekedési 

szabályokat. 

 

Az ún. „téli” gumiabroncs használatát a közúti közlekedéssel kapcsolatos hatályos hazai 

szabályozás kötelező jelleggel nem írja elő. Ettől függetlenül a javasolt a gépjárművel 

közlekedőknek a téli gumiabroncsok használata, 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. 

A téli gumiabroncsok az anyaguknak, kialakításuknak és szerkezetüknek megfelelően +7 C˚ 

alatti tartományban jelentősen nagyobb tapadási tényezővel rendelkeznek az egyéb 

abroncsokhoz képest, így alkalmazásukkal a közúti közlekedés kockázata téli viszonyok mellett 

jóval alacsonyabb. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy hideg időben az útfelület is lehűl. 

A hideg, a havas, jeges, csúszós útfelületen szükséges - az őszi, téli és tavaszi időszakban - 

téli gumiabroncsot használni. 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. Hidegben történő (és 

téli) autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes- és oldalirányú úttartás 

biztosítása is fontos. A legtöbb téli gumi esetében a futófelület lamellázott, egy átlagos méretű 

futófelületen több mint 1600 pici bevágás (lamella) biztosítja a tapadást. A mélyebb és 

szélesebb mintaárkok tovább javítják a kapaszkodó képességet, a hosszirányú, mélyebb 

mintázat a túlkormányozottsági hajlamot csökkenti. 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. 

 

 

BALESET-MEGELŐZÉSI TANÁCSOK - 

AUTÓSOKNAK! 
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Hasonlóan a nyári gumiabroncsokhoz, a téliek esetében is ügyelni kell a megfelelő 

profilmélységre. Egy 8 milliméteres profilmélységgel rendelkező gumiabroncsokkal szerelt autó, 

50 km/h-s sebességnél vizes úton történő fékezésnél már 31 méter hosszú fékúttal képes 

megállni. Azonban a 4 milliméteres profilmélységgel bíró gumiabroncsokkal szerelt autó fékútja 

vizes úton akár 14 méterrel is nagyobb lehet egy ugyanilyen sebességről történő fékezés 

esetén. Ezért erősen ajánlott az ennél kisebb profilmélységgel rendelkező gumiabroncsokat 

lecserélni az autón.  A gumi is megöregszik, akár használjuk, akár nem. 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 elmúlt időszakban elszaporodtak a telefonon keresztül elkövetett csalások. A tettesek 
legtöbbször mobiltelefon szolgáltató képviselőjeként hívják fel áldozataikat, akiket egy 
állítólagos nyereményről értesítenek.   
 
A nyeremény átvételének feltételeként szabják, 
hogy a telefonon keresztül kapott 
utasításoknak megfelelően, egy ATM-nél, 
telefonfeltöltést kell végrehajtani egy 
meghatározott számra. A kért feltöltések 
összege 5.000 forinttól akár 200.000 forintig is 
terjedhet.  
 
Általában biztosítják a sértetteket, hogy a megadott számra feltöltött összeg, a nyereménnyel 

együtt, néhány perc múlva megjelenik a bankszámlájukon. A megcsillogtatott nyeremény 

nagysága eddig több esetben alkalmasnak bizonyult arra, hogy a kételkedők bizalmát 

megnyerje, és a tranzakciókat végrehajtsák.  

 

FIGYELEM! CSALÁS! 

Kérjük, fogadja meg prevenciós tanácsainkat! 
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Az ilyen és hasonló esetek elkerülésének érdekében érdemes 

megfogadni az alábbi tanácsokat: 

 Ne tegye ki közösségi oldalakon a telefonszámát! 

 Bármilyen nyereménnyel kecsegtető telefonhívásra, melynek 

feltételeként szabják bizonyos összeg átutalását, vagy telefonfeltöltést, 

ne válaszoljanak, szakítsák meg a hívást! 

 Jegyezzék fel a hívó telefonszámát, ha bemutatkozik, a nevét is! 

 Ne hajtsák végre a hívó utasításait! Ne feledje, aki nem játszott 

szerencsejátékon, az nem is nyerhetett semmiféle nyereményt! 

Önkormányzatok, nyugdíjfolyósítók, szerencsejátékok szervezői, 

telefontársaságok nem utalnak át telefonos megkeresés alapján, és 

nyeremény címén pénzösszegeket! 

 Mindig legyen gyanús, ha Önnek kell ahhoz pénzt átutalni, hogy 

„nyereményét” megkaphassa! 

 Ha esetleg mégis megtörtént a csalás, tegyenek feljelentést a 

rendőrségen! Semmi esetre sem célszerű belenyugodni abba, hogy 

tévedésbe ejtették Önöket! 

 

 

Az ilyen bűncselekményeket csak megelőzéssel akadályozhatjuk meg! 

 

Ezért kérjük, figyeljen fokozottan a fentiekre! 

 

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT! 

 

Ha mégis áldozattá válik, tegyen bejelentést! 

 

RENDŐRKAPITÁNYSÁGAINK ELÉRHETŐSÉGEI 

 

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.  
Postacím: 8201 Veszprém Pf.: 80 

Telefon: +36-88/428-022 
Telefax: +36-88/428-022 (11-34) 

E-mail: veszpremrk@veszprem.police.hu 
Vezető neve: Dr. Ipsits Csaba r. ezredes,  rendőrségi főtanácsos , rendőrkapitány 

 
 

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím : 8500 Pápa, Széchenyi utca 18.  
Postacím : 8501 Pápa Pf.: 70   

Tel. : +36-89/313-011 
E-mail : ugyeletpapark@veszprem.police.hu 

Vezető neve : Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány   
 

mailto:veszpremrk@veszprem.police.hu
mailto:ugyeletpapark@veszprem.police.hu
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TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8300 Tapolca, Ady E. utca 2.  
Postacím: 8301 Tapolca Pf.: 125  

Tel. : +36-87/412-322, Fax : +36-87/412-322 
E-mail :  ugyelet.tapolcark@veszprem.police.hu 

Vezető neve: Rausz István r. alezredes, rendőrkapitány 
 

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1.  
Postacím: 8401 Ajka Pf.: 61 

Tel. : +36-88/500-990 
E-mail : rendorsegajka@freemail.hu 

Vezető neve: Szoboszlai Tibor r. alezredes, rendőrkapitány 
 

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Jókai M. utca 12.  
Postacím: 8220 Balatonalmádi Pf.: 46  

Tel. : +36-88/ 438-711, 593-910, 593-920, Zöldszám: 80/431-463, Fax : +36-88/ 438-711 
E-mail : ugyeletbalatonalmadirk@veszprem.police.hu 

Vezető neve: Dr. Szabó János r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 
 

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.  
Postacím: 8230 Balatonfüred Pf.: 340  

Telefon: +36-87/482-288, Zöldszám: +36-87/482-623 
E-mail :  ugyelet.balatonfuredrk@veszprem.police.hu 

Vezető neve: Regdon László r. alezredes, rendőrkapitány 
 

VÁRPALOTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Cím: 8100 Várpalota, Honvéd utca 3.  
Postacím: 8101 Várpalota Pf.: 31. , Tel. : 06-88/592-450; 88/371-511 

E-mail : ugyelet.varpalotark@veszprem.police.hu 
Vezető neve: Dr. Csányi Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 

 

Bármely információkéréssel kapcsolatban forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 

 

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  

 

Kiadásért felel: Anda György r. ezredes mb. rendőrfőkapitány 
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