
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismét célegyenesébe fordult a naptári év, melynek utolsó napjaira készül az ország. A 

szenteste békéjéig azonban még zaklatott hetek állnak előttünk. A boltok, 

bevásárlóközpontok, adventi vásárok bevonzzák az ajándékokra vadászó tömegeket, az 

utak forgalma megnő, torlódások alakulnak ki, a hipermarketek és plázák parkolóiban 

pedig egyre nehezebbé válik a ki- és beállás, valamint a tolatás. A rendőrség – 

Veszprémben a közterület-felügyelet munkatársaival, valamint a polgárőrökkel is 

kiegészülve – fokozott jelenlétet biztosít a legfrekventáltabb közterületeken elsősorban a 

vagyon elleni bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések megelőzésére.  
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2019. évi utolsó számunk témáinak kiválasztása is ezt a prevenciós célt szolgálja. A 

retikülök kialakításáról, zsebtolvajok általi sebezhetőségéről, biztonságos viseletéről már 

sok szó esett. Ezúttal a hasonló funkcióval rendelkező hátitáskák és hátizsákok sajátos 

fogyasztóvédelmi tesztjét végezzük el, majd tragikus közlekedési balesetek apropóján a 

láthatóság fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet az évnek abban a szakában, 

amikor a leghosszabbak az éjszakák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praktikus és divatos viselet a hátizsák, mely kiváltja a hagyományos táskákat, retikülöket, 

viselőjének pedig fiatalosabb, sportosabb megjelenést biztosít. Érdemes azonban 

vagyonvédelmi szempontból is górcső alá venni ezeket a termékeket, melyekben többek 

között pénzünket, bankkártyánkat, iratainkat és telefonunkat is tartjuk. 

Azok a hagyományos kialakításúak – elsősorban a hátitáskák – melyek egy-két nagyobb 

zsebből állnak, és a hátunkkal éppen ellentétes oldalról nyithatók, megkönnyítik a 

tömegben a zsebtolvajok dolgát. Nem fogjuk megérezni, amikor idegen kéz matat az 

értékeink között. 

    

1. Hátitáskák, hátizsákok vagyonvédelmi 

mustrája 
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Az elsősorban túrázáshoz készült sokzsebes 

változatok előnye, hogy a kívül álló nem tudhatja, 

melyik cipzárt érdemes kinyitnia, hol lapul az 

ígéretes zsákmány. Előnyös megoldás, ha a zsebek 

legfelül, szorosan a nyaknál nyithatók, mert ezekbe 

művészet észrevétlenül belenyúlni. 

A tulajdonos biztonságát szolgálja, amikor egy-egy 

rekeszen belül, esetleg a derékhevederen további 

cipzáras zsebeket alakítottak ki az értékeknek. 

 

 

Megjelentek már azok a típusok is, melyeknek a hát felől nyitható zsebe van, amit a 

hátizsák levétele nélkül nem is lehet elérni. 
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Új hátitáska vagy hátizsák vásárlásakor annak kialakítására is érdemes figyelni. Fontos, 

hogy a vagyonvédelmi szempontból megbízható terméket ne lezseren használjuk, az 

értékeket mindig azokba a rekeszekbe helyezzük el, amelyek a legbiztonságosabbak! 

Kérjük, hogy a karácsonyi készülődés időszakában a forgalmas vásárokban, 

üzletközpontokban, zsúfolt járműveken közlekedve vegye figyelembe ajánlásainkat! 

 

 

 

 

 

„Rövid időn belül egy kerékpáros és egy gyalogos halt meg közlekedési balesetben Veszprém 

megyében. Mindkét baleset sötétben történt, és egyik áldozat sem volt jól látható. 

 

Tapolca határában, a Halápi út közvilágítás nélküli útszakaszán közlekedett gépkocsival egy 

férfi 2019. november 28-án 6 óra 19 perc körül, amikor összeütközött a vele azonos irányban, 

az út szélén haladó kivilágítatlan kerékpárral. A baleset következtében a kerékpárt hajtó 52 

éves zalahalápi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.  

 

 
 

Halálos közlekedési baleset történt Veszprém határában, a Pápai úton is 2019. december 2-

án 17 óra 16 perckor. Egy Veszprém felé haladó személygépkocsi elütötte a vele azonos 

irányban, az út szélén, láthatósági ruházat nélkül közlekedő gyalogost. A 68 éves nő a baleset 

következtében a helyszínen elhunyt. 

 

A közlekedés legvédtelenebb, egy baleset során sérülésnek leginkább kitett résztvevői a 

gyalogosok és a kerékpárosok. A rendőrség a balesetmentes közlekedés érdekében a 

gyalogosoktól és a kerékpárosoktól is nagyobb körültekintést kér és vár el. Lakott területen 

kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között minden esetben viseljenek láthatósági 

mellényt (ruházatot), de ott is érdemes felölteni, ahol van közvilágítás. Lakott területen 

kívül a gyalogosoknak kötelező a menetirány szerinti bal oldalon, lehetőség szerint az 

útpadkán közlekedni, mert így jobban látják a szemből érkező forgalmat! Különösen éjszaka 

és korlátozott látási viszonyok között vállalnak óriási kockázatot azok, akik nem tartják be a 

közlekedési szabályokat, és ezáltal a többi közlekedő nem veszi őket észre.” 

 

forrás: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata 

2. Több esélyt ad magának az, aki látszik 

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/megszunt-az-utlezaras-tapolcan-a-halapi-uton
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/megszunt-az-utlezaras-veszpremben-a-papai-uton
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Míg az elmúlt évtizedekben a divat 

számos meghökkentő fazonnal 

rukkolt elő és tette azokat gyakran 

népszerűvé, addig a télen hordott 

felsőruházat színvilágában nem 

ment végbe jelentős áttörés. A 

kabátok és dzsekik leginkább 

feketék, barnák, sötétkékek és 

szürkék. Még a középiskolások is 

többségükben fekete színben viselik 

a kivágott térdű farmernadrágot és 

a hátizsákjuk feketéjéből is 

legfeljebb csak az adott márka 

fehér színű emblémája világlik ki. 

Az idősek esetében pedig már 

hagyományos a színektől való tartózkodás. A közízlés, a téli ruhaviselési szokások 

közlekedésbiztonsági szempontból rossz trendet követnek.  

 

Az alábbi ábra az egyes színeknek a fényszóró kévéjében való láthatósága távolságát 

mutatja be, a következő sorrendben: kék (A), piros (B), sárga (C), fehér (D) színű, 

valamint a fényvisszaverő tulajdonsággal bíró (E) ruházat. 

 

 
 

Ahhoz, hogy lakott területen belül biztonságban közlekedhessünk gyalog vagy 

kerékpáron nem feltétlenül szükséges mellényt felvenni. A sportruhák és cipők gyártói 

bátrabban bánnak a színekkel, ezen kívül fényvisszaverő csíkokkal, mintákkal és 

emblémákkal is ellátják termékeiket. Nem csak a futóknak, kerékpárosoknak készült 

dzsekik ilyenek, hanem a síkabátok is. Színházba, üzleti vacsorára természetesen ne 

ezekbe öltözzünk, azonban hétköznapi használatra jó szolgálatot tehetnek nekünk. 

Melegek, vízlepergető tulajdonságúak, és ami a legfontosabb jól láthatók. 
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Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 
 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel: 06-88/428-022 
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu 

 
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi 
tájékoztató a következő linkről letölthető:  
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok  
  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni, 
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött 

üzenetével kérheti e-mail címe törlését.  
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