
 
 

  

 

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 
 

Regisztrációval a bringalopások ellen! 
 
Népszerű a rendőrség BIKESAFE kerékpár-regisztrációs programja Miskolcon is, mivel a tulajdonosok 
közül egyre többen szeretnék biztonságba tudni értékes bringájukat.  
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület által szervezett „bringás uzsonna” rendezvény keretén belül 
kereshetik fel a rendőrség regisztrációs sátrát a kétkerekűek gazdái. 
               

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében éves szinten pár száz, országosan mintegy 10.000 kerékpárlopás 
történik. Nagyrészük 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. 
A program során a rendőrség díjmentesen regisztrálja a 
tulajdonos kerékpárját, melyről fotók készülnek, és 
jelzéssel látnak el, ily módon azonosításra alkalmassá 
válik.  

 
 

 
 

Éljen Ön is a lehetőséggel! Már több mint 600 bringára került fel a „Regisztrált kerékpár” 
feliratú matrica. 

 
A regisztráció menete: 

- Minden egyes kerékpárról adatlap kiállítására kerül sor az egyedi azonosító elemek rögzítésével. 
(márka, modell, szín, évjárat, vázszám, stb.) 

- A regisztráció során max. 10 db fénykép készül a kerékpárról. 
- A tulajdonos részére kerékpár-regisztrációs kártya kiállítására kerül sor. 

 
 
A bűnmegelőzési osztály szakemberei sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a következő miskolci 
helyszínen. 



 
 

  

Helyszín: Miskolc Andor utca-József utca közötti terület 
  Időpont: 2017. május 05. 15.00-18.00 óra  

 

 

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 

 

 
 
 
 
Lopásmegelőző kisokos: 
-Lezárásához U-lakatot, vagy edzett szemekből álló acélláncot, és ne sodronyzárat vagy gyűrűs 
gerinclakatot válasszunk.  
-Lakatoláskor a kerékpár vázát rögzítsük biztos tereptárgyhoz ne csak a kerekét.  
-A biztonsági felszerelésre a bringánk értékének legalább tíz százalékát szánjuk rá.  
-Soha egyetlen percre se hagyjuk lezáratlanul a gépet, kerüljük a kapualjakat és a lépcsőházakat.  
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