EGYÜTT A
KERÉKPÁROK
BIZTONSÁGÁÉRT!

ÖTLETBÖRZE FELHÍVÁS

TEKERJ ÉS SZERELJ A
BIZTONSÁGÉRT!
Veszprém megyében!
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Kedves Olvasóink
segítségét és ötleteit várja kerékpárok biztonságát növelő programunk fejlesztése
érdekében.
Röviden a programról:
Megyénkben igen kiterjedt a kerékpárút hálózat
és igen jelentős a kerékpárral közlekedők és a
turisták száma is. Ezért a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
- országosan is újszerű módon - a Bikesafe
program jellegzetes színeivel és logóival ellátott
kerékpáros szerviz és regisztrációs pontok
telepítését indította el a megyében. A
szervízállomáson található eszközök (pumpa,
nyomásmérő, többféle szerszám) alkalmasak
egy biciklis gyorsjavítás elvégzésére. Emellett
újszerű módon preventív tájékoztatókat is
tartalmaz az oszlop, amelyekből a kerékpár
kötelező
tartozékairól,
a
biztonságos
közlekedésről, illetve a Bikesafe programról
kaphatnak
információt
a
biciklizők.
A
tájékoztatón elhelyezett QR kód segítségével a
program web-oldalát is felkereshetik. Ezzel
figyelemfelhívó módon, közvetlenül és széles
körben tud a rendőrség megelőzési ismerteket
átadni a lakosságnak és a turistáknak. Az
oszlop színei a Bikesafe programra utalnak és
e mellett a program nevét és webes
elérhetőségét is jelző tájékoztatók is helyet
kaptak rajta. Az elmúlt évben eddig három ilyen
eszköz elhelyezésére volt módja a Balaton-partján (Révfülöp, Paloznak, Balatonalmádi).
Kezdeményezésünk 2021-ben országosan is ismert lett és más megyékben is számos
kerékpár szerviz és regisztrációs oszlop is telepítésre kerül majd az idegenforgalmilag
kiemelt üdülőövezetekben.

Felhívásunkban Veszprém megyében olyan helyszín(ek) ötletjavaslatait várjuk, amely(ek)
alkalmas(ak) kerékpáros szervizoszlop elhelyezésére és megfelel(nek) a következő
feltételeknek.
 Egy jelentkező több helyszínt is javasolhat.
 Kerékpárral közlekedők számára bármikor, korlátozás nélkül elérhető közterület legyen
(ne merüljön fel fizikai akadály, KRESZ tiltás…)
 A terület kerékpárosok által nagy látogatottságú, illetve jelentős ilyen átmenő forgalom
legyen
 A közelben nem található kerékpáros szervízelési lehetőség
 A szervízoszlop elhelyezése és használata a közlekedést nem akadályozza
 A terület tulajdonosa az elhelyezéshez hozzájárul, és a kb. 40x40 cm betonalap
elkészítését, és/vagy az oszlop csavaros rögzítését díjmentesen vállalja
Hiánya nem kizáró ok, de előnyt jelent:
 kiépített kerékpáros pihenő megléte
 kerékpárút közelsége
 vagyonbiztonságot növelő közterületi kamera megléte
Beküldési határidő: 2021. május 16. 24.00 óra
Az ötletjavaslatokat a vmrfkbunmegelozes@gmail.com e-mail címre várjuk folyamatosan, de
legkésőbb a megadott határidőig, bármilyen formátumban (terület szöveges leírása, címe, GPS
koordinátái, fotó, egyéb). Az e-mailben szerepeljen a „TEKERJ ÉS SZERELJ A
BIZTONSÁGÉRT!” program neve, valamint a pályázó neve.
A legjobbnak ítélt helyszín ötletadója kerékpár biztonsági és vagyonvédelmi ajándékcsomag
nyereményben részesül. Szükség esetén a kihirdetés előtt a helyszíneket a Bűnmegelőzési
Osztály munkatársai megtekintik.
A leadott javaslatok értékelésére 2021. május 31-ig kerül sor, amelyeket a Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály munkatársai bírálják el. A döntést követően e-mailben értesítjük a
kiválasztott javaslatot beküldőt.
Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére minden kedves munkánkat segíteni szándékozó
ötletelőnek.
Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon hozzánk
bizalommal az impresszumban található elérhetőségeken:
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.
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