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RENDŐRSÉGI PROGRAMOK A LAKOSSÁG VÉDELMÉBEN! 

           

„Az iskola rendőre” program 2008. szeptember 1-jén indult útjára, az 
eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek 
védelmére irányuló baleset-megelőzési tevékenységet.  

A rendőri jelenlét miatt a gyermekek, a pedagógusok és a szülők 
egyaránt nagyobb biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az 
iskolák környékén a gépkocsivezetők sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva 
közlekednek. 
 
A 2015/2016-os tanévben megyénkben 257 oktatási intézmény vett 

részt a programban, melyekben összesen 199 iskolarendőr látott el 

szolgálatot.  

A program része a folyamatos kapcsolattartás a tanintézmények 

vezetőségével és a diákokkal, valamint a fokozott rendőri és 

polgárőri jelenlét biztosítása.  
                                                                           

     

 

Manapság egyre többen választják közlekedési eszközként a 
kerékpárt, ha munkába indulnak, vagy akár csak ha a boltba 
mennek bevásárolni. Így számos közlekedőnek okozhat jelentős 
hátrányt biciklijük eltulajdonítása. A megyében éves szinten mintegy 4-500, országosan mintegy 
10.000 kerékpárlopás történik. Ezek nagy része azonosítatlan, ezért ritkán kerül vissza tulajdonosához.  
Néhány lopott kerékpár minden évben megkerül, de nyilvántartás nélkül nem lehet tudni ki a gazdája, 
így nincs kinek visszaadni. 
A program célja a rendőr-főkapitányságok közreműködésével a lakosság számára biztosít védelmet és 
lehetőséget elveszett / ellopott kerékpárjaink megtalálására és visszaszerzésére egy biztonságos 
rendszerben történő adatnyilvántartással.  

I.” Az iskola rendőre” program a 2016/2017-es tanévben 

II. ”BIKE SAFE” kerékpár-regisztrációs program  



 
 

  

A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának munkatársai a településeken szervezett jelentősebb 
tömegeket megmozgató rendezvényekre, falunapokra 
kitelepülnek, ahol folyamatosan regisztrálják az odaérkezők  
kerékpárjait.  
A program során a rendőrség díjmentesen regisztrálja  a tulajdonos  
kerékpárját, melyről fotók készülnek és jelzéssel látják el, ily 
módon azonosításra alkalmassá válik.   
 
Éljen Ön is a lehetőséggel! 

 
 
 
 
 
 "Házhoz megyünk" megnevezéssel, 2015 szeptemberétől országos megelőző-vagyonvédelmi projekt 
bevezetésére került sor.  
 
A projekt célja a vagyonbiztonság növelése érdekében olyan közös tájékoztató kampány indítása, 
amely hiteles forrásból, szakértőktől származó információk közreadásával segíti a lakosságot a 
veszélyhelyzetek elkerülése, valamint a megfelelő vagyonvédelemhez szükséges döntések 
meghozatalában, továbbá növelni hivatott az állampolgárok önvédelmi képességét.    
 
A program első fázisában megyénkből Miskolc, Kazincbarcika és Ózd városok vettek részt. A sikeres 
lebonyolítást követően újabb három helyszínen folytatódik a rendőrség vagyonvédelmi programja.  
Szerencsen és Sátoraljaújhelyen a Tesco Áruház, Sárospatakon a Hegyi Szupermarket főbejárati része 
mellett kialakított fogadóterében kialakított mobil információs ponton várják az érdeklődőket. 
Az említett helyszíneken négy hónapon keresztül heti rendszerességgel a rendőrség és más szervek - 
polgárőrség, vagyonvédelmi szakmai kamara, AEGON Biztosító - munkatársai a bűncselekmények 
megelőzését elősegítő információkkal látják el az érdeklődőket, valamint vagyonvédelmi technikai 
eszközöket is bemutatnak.  
 

Figyelem! 
              Tovább folytatódik a rendőrség „Házhoz megyünk” megelőző-vagyonvédelmi programja!                             

2016. szeptember 01-től - december 31-ig, az alábbi  helyszíneken: 
 

Szerencs, Tesco Áruház  –  minden hónap első hetében 
Sárospatak, For You 2 Kft, Hegyi Szupermarket - minden hónap második hetében 

Sátoraljaújhely, Tescó Áruház – minden hónap harmadik hetében 
Időpont: csütörtök- péntek: 14.00- 16.00 óra között 

szakembereink a helyszíneken tanácsadással, eszközbemutatóval várják! 
 

További információkért érdeklődjön elérhetőségeinken! 

             ____________________________________________________________________ 
 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 
Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 

E-mail: bbalap@hu.inter.net 

 
 

III. ”HÁZHOZ MEGYÜNK” megelőző vagyonvédelmi program. 


