
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A védőoltások tömeges beadásával a járványügyi korlátozások nagy részét feloldották, a 

határok ismét átjárhatóvá váltak, így nyilván sokakban szövődtek külföldi nyaralási 

tervek. Teljesértékű kikapcsolódásra azonban csak akkor számíthatunk, ha megfelelő 

információk birtokában és alapos előkészületeket követően vágunk útnak. Hírlevelünk 

első része ezt a kérdést járja körül. 

 

 
 

A közlekedési balesetek száma éves szinten nem akkor a legmagasabb, amikor azt a külső 

fizikai körülmények (korai sötétedés, ónos eső, havazás, köd, fagy stb.) leginkább 

indokolnák, hanem éppen ellenkezőleg, nyáron, amikor elvileg a legkedvezőbben az út- és 

látási viszonyok.  
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Ilyenkor a vakációzó családok és a víkendezők miatt megnő az utak terhelése, miközben 

a vezetők felszabadultabbak, magabiztosabbak, ebből következően óvatlanabbak is, így 

újra és újra bekövetkeznek az elkerülhető balesetek. Vannak azonban a nyárnak olyan 

pillanatai is, amikor az időjárás is közbeszól és egyik pillanatról a másikra jelentősen 

romlanak, esetenként ellehetetlenülnek a közlekedési feltételek. Ezzel foglalkozik 

hírlevelünk második része. 

 

 

 

 

 

Figyelemmel a koronavírus világjárványra, a felkészülés időszakában a legfontosabb 

teendő a célország és a tranzitország(ok) aktuális ki-és beutazási, továbbá járványügyi 

szabályairól tájékozódni. A https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs linken 

kontinensenként és országonként teljeskörű információhoz juthatunk. Mint a honlapon 

olvashatjuk „A külföldre utazás jelenleg a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a 

vírus terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat. A vírus 

terjedése egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, 

szűkülését, mely kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért 

kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján 

döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a Konzuli Szolgálat utazási 

tanácsait is.”  

 

        
 

Amennyiben az ellene szóló érvek dacára mégis útnak indulunk, az utazást alaposan meg 

kell terveznünk. Vannak határátkelőhelyek, amelyek nem üzemelnek. Átutazás esetén 

elképzelhető, hogy az adott ország által kijelölt valamelyik tranzitútvonalat kell igénybe 

vennünk. Mindezekből kitűnik, hogy az útvonal megválasztásának szabadsága szűkült.  

1. Külföldi nyaralás 

 

 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
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A célország esetében felmerülhet a regisztrálási kötelezettség, továbbá ott 

tartózkodásunkkal kapcsolatban olyan szempontokat is figyelembe kell vennünk, mint pl. 

a tesztkötelezettség, oltási kötelezettség, a karanténkötelezettség. A maszkviseléssel 

kapcsolatos szabályokból is fel kell készülnünk, ha el akarjuk kerülni a jogsértések 

elkövetését. Az sem zárható ki, hogy egy adott országon belül is lehetnek eltérőek a 

szabályok az aktuális járványhelyzet függvényében. 

 

Mivel már második éve élünk kényszerű korlátok között, azzal is számolnunk kell, hogy 

egyes készségeink visszafejlődhettek. Azok az átgondolt magatartási szabályok, melyek a 

nyaralás során segítenek az áldozattá válás megelőzésében, lehet, hogy már nem 

működnek bennünk ösztönösen, így nem árt azokat feleleveníteni. 

 

Az autópályák pihenőhelyei, benzinkútjai az utazók megkárosítására szakosodott 

bűnözők gyülekezőhelyei lehetnek. Amennyiben ezeket mégis igénybe vesszük, akkor 

fontos, hogy sem az értékeinket, sem az autónkat ne hagyjuk őrizetlenül még pillanatokra 

sem. Alternatíva lehet egy autópálya melletti kisvárost beütemezni pihenőként, ahol 

nagyobb a biztonság, és egy kicsit sétálni is lehet a felfrissülés érdekében. 

 

A gépjármű parkolóban és egyéb helyen történő hátra hagyása esetén annak utas- és 

csomagterében ne maradjon érték. A természetben tett kirándulások se ringassanak 

illúziókba minket, a zöldterületeken is felbukkanhatnak gépkocsifeltörők. Kerékpárok 

szállítása esetén részesítsük előnyben a zárható kerékpártartókat. 
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A zsebtolvajok minden nagyvárosban jelen vannak, különösen a turisták által tömegesen 

látogatott attrakciók helyszínein. Az esetleges károk, kellemetlenségek megelőzésére 

megfontolt tervvel készüljünk. Minimalizáljuk a nálunk lévő értékek, iratok mennyiségét 

és azokat úgy helyezzük el, hogy folyamatosan kontroll alatt tarthassuk őket. Különösen 

óvjuk bankkártyánk és telefonunk biztonságát, mert illetéktelen kezekben veszélyes 

fegyverré válhatnak. 

 

 

 

 

 

Július közepén a cseszneki szerpentinen egy sofőr az egyik jobbra ívelő útkanyarulatban 

gépkocsijával a nedves aszfalton megcsúszott, majd az úttest bal oldalára sodródva 

felborult. A baleset során a járművezető megsérült. 

 

A nyári hónapok mindennapjaihoz hozzátartoznak a spontán kialakuló helyi zivatarok, 

melyek egyes időszakokban naponta vagy akár naponta többször is megismétlődhetnek. 

Ez még nem számít extrém időjárásnak. Ilyenkor – akárcsak télen – kulcsfontosságúvá 

válik a kerekekre szerelt gumiabroncs állapota, profilmélysége, akárcsak az ablaktörlő 

lapátok kifogástalan minősége. 

 

Amennyiben az eső már elinduláskor is esett, érdemes ellenőrizni, hogy megfelelően 

tapad-e a cipő talpa a pedálokon, mert ha az nedves, akkor már ennek is megvan a baleseti 

kockázata. 

 

Esőben mérsékelt sebességgel célszerű közlekedni, nagyon fontos az óvatosság a kanyarok 

bejáratánál, útkereszteződések megközelítésénél, továbbá a követési távolság 

megválasztásánál. Másik jármű utolérése esetén az előzésről való döntést, alaposan meg 

kell fontolni, mivel az ahhoz szükséges sebességkülönbség elérése már veszélyes lehet, és 

a szemből érkező észlelése is bizonytalanabbá válhat. 

 

 

2. Vezetés esőben, felhőszakadás idején 
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Minél erősebb az esőzés, annál lassabb haladás lesz a biztonságos. Felhőszakadás esetén 

különösen az aquaplaning jelenségét célszerű megelőzni. Szélsőséges esetben akár az arra 

alkalmas helyen történő megállás is felvetődhet, amennyiben olyan vízfüggöny alakul ki a 

szélvédőn, ami az ablaktörlő legintenzívebb fokozatánál sem biztosít megfelelő kilátást. 

 

A hirtelen érkező csapadék eredményeként a szélvédő belső oldalán hamar lecsapódhat a 

kilátást ugyancsak ellehetetlenítő vízpára, amit a légkondicionáló berendezés időben 

történő bekapcsolásával lehet elkerülni. 

 

 

 
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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