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A Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság szerkesztésében, 
a 2012-es esztendı februári hírlevelét olvashatják. 
 
 

Az elmúlt hónapokban, megkímélt bennünket az idıjárás 
és élvezhettük az enyhének mondható tél minden elınyét. 
Azonban az elırejelzések szerint zordabb oldalát fogja  
mutatni az elkövetkezendı napokban. Bár a köztudatban 
a fagyhalált gyakran a hajléktalan emberek 
problémájaként említik, a valóságban a kihőléses 
haláleseteknek kevesebb, mint egyötöde következik be 
közterületen, a szabadban – az esetek nagyobb részében, 
az illetı otthonában fagy meg. 
A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen élı idıskorúak, 
közülük is elsısorban az alacsony jövedelmőek, 
figyeljünk oda rájuk! 
Ennek kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmüket az 

errıl szóló, összeállított anyagunkra. Kérjük Önöket, 
lehetıségeik szerint segítsék embertársaikat, és 
figyelmes hozzáállásukkal elızzék meg a késıbbi 

tragédiákat. 
 
Reméljük, hogy e havi hírlevelünk is hasznos 
információkkal szolgál az Önök számára. 

 
 

Dr. Simon László r. dandártábornok 
megyei rendırfıkapitány 

 

 

DR. SIMON LÁSZLÓ 

r. dandártábornok 
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Támad a tél! 

 
 
 
 
Az erıs lehőlés, a várható 
havazás további odafigyelést, 
helyenként és esetenként 
nagyobb helytállást követelnek 
Fejér megye rendıri szerveitıl. A 
megye rendırei a napokban 
ismét egyeztettek 
társszervekkel, polgárırökkel, 
települési önkormányzatokkal 
annak érdekében, hogy a közelgı 
rendkívüli hideg miatt senki ne 
kerüljön bajba… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tél várható veszélyeire már a 
szezon elején igyekeztek felkészülni 
a megye rendırei. Felvették a 
kapcsolatot települési 
önkormányzatokkal annak 
érdekében, hogy felmérjék azokat 
az ingatlanokat, ahol egyedül élı 
idıs ember él. A körzeti 
megbízottak figyelemmel kísérik a 
portákat, füstölnek-e a kémények, 
van-e elég tüzelı, nem szorul-e 
bárki segítségre.  

 
 
Eddig az idıjárás megkímélte Fejér 
megyét, azonban a közelgı hideg 
idı, várható nagyobb mennyiségő 
hó, fokozottabb odafigyelést igényel 
a rendıröktıl. A városokban 
inkább a fedél nélküli 
honfitársaink vannak veszélyben. A 
közterületi állomány amennyiben 
elfekvı, magatehetetlen személyt 
észlel, haladéktalanul intézkedik a 
biztonságba helyezésérıl. Az Utcai 
Segítık tatabányai 
diszpécserszolgálatán, valamint 
Székesfehérváron, a 
Krízisközponton keresztül helyezik 
el az ápolásra nem szoruló 
hajléktalan személyeket, az 
ellátásra szorulókat a 
mentıszolgálat közremőködésével 
szállíttatják kórházba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendırség a lakosság figyelmét 
is kéri e tekintetben. 
Amennyiben elfekvı, 
magatehetetlen személyt észlel 
bárki, hívja a rendırség 
segélyhívó számait! 
 
Segélyhívó számok: 107  és  112 
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Fejér megye rendıri szervei 
folyamatosan tartják a kapcsolatot 
a Meteorológiai Szolgálattal, az 
Útinform központjával, a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
a polgárır szervezetekkel annak 
érdekében, hogy a szükséges 
segítség mindenhová elérkezzen. 
Amennyiben olyan mennyiségő hó 
esne le, hogy az fennakadást okoz 
a közlekedésben, gondoskodnak a 
médián keresztül az úton lévık 
folyamatos informálásáról. 
Igyekeznek rövid idı alatt 
felszámolni a baleseti kárhelyeket, 
hogy minél kevesebben, minél 
rövidebb ideig legyenek kénytelen 
várakozni a közutakon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ennek ellenére elıfordulhat, hogy 
hosszabb idıt kell az autóban 
tölteni, ami miatt érdemes 
megfogadni néhány jó tanácsot. Az 
elsı és legfontosabb, hogy 
szélsıséges idıjárási viszonyok 
között, különösen nagyobb 
távolságra, csak az induljon el, 
akinek nagyon fontos. Ha mégis 
elindul, lehetıleg társsal tegye!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elızıleg tájékozódjon az 
útviszonyokról, legyen biztos 
abban, hogy jármőve megfelelı 
mőszaki állapotban van és 
rendelkezik a téli üzemeléshez 
szükséges felszereléssel (téli gumi, 
hólánc, tartalék üzemanyag, 
elakadás esetére lapát, stb.). 
Indulás elıtt tegyen az autóba 
takarót, meleg italt, elektromos 
kézilámpát. Öltözetét úgy állítsa 
össze, hogy szükség esetén 
gyalogosan is képes legyen folytatni 
az útját. Amennyiben hosszabb 
idıt kénytelen az autóban tölteni, a 
motor járásával főtheti az 
utasteret, ugyanakkor tíz-tizenöt 
percenként szellıztessen, hogy az 
utastérbe beszivárgó kipufogó 
gázok ne okozzanak rosszullétet. 
Alkoholt soha ne fogyasszon a 
hideg elleni védekezés céljából! 
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A rendırség kéri, aki bajba jutott 
embert, állatot, beavatkozást 
igénylı helyzetet lát, tapasztal, 
haladéktalanul jelezze a Fejér 
Megyei Rendır-fıkapitányság  107-
es, 112-es segélyhívó számain ! 
Figyeljenek egymásra, 
környezetükre, hogy a fagyásos, 
kihőléses halálesetek elkerülhetı 
legyenek! 

 
 
 

Az alábbiakban közöljük az 
idıjárásra való tekintettel 24 
órában üzemelı, folyamatosan 

igénybe vehetı melegedık 
elérhetıségeit: 

 
 

Székesfehérvár, Dózsa György út 
3. aula                          15 fı     
Székesfehérvár, Deák F.u.2. 
orvosi rendelı elıtere         10 fı 
Gárdony, Szabadság út 40.                           
10 fı 
Dunaújváros, Szentgyörgy u.1.        
15 fı 
Mór,Szent István tér 8.     10 fı                 
Sárbogárd, Ady E. u.88.         8 fı 
Bicske, Kisfaludy u. 56.       30 fı 
 

 

 
 
 
 

Elérhetıségeink: 
 
 

Rendırkapitányság 
Székesfehérvár 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa 
Gy. u. 3. 

Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 
160. 

Tel.: 06-22/541-600 
 
 

Rendırkapitányság Dunaújváros 
Cím: 2400 Dunaújváros, 

Szentgyörgy u. 1. 
Postacím: 2401 Dunaújváros, Pf. 

111. 
Tel.: 06-25/510-510 

 
 

Rendırkapitányság Bicske 
Cím: 2060 Bicske, Kisfaludy u. 56. 
Postafiók: 2061 Bicske, Pf. 29. 

Tel.: 06-22/355-003 
 
 

Rendırkapitányság Mór 
Cím: 8060 Mór, Szt. István tér 8. 
Postacím: 8061 Mór, Pf. 46. 

Tel.: 06-22/407-063 
 

Rendırkapitányság Sárbogárd 
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 85. 
Postacím : 701 Sárbogárd, Pf. 22. 

Tel.: 06-25/460-046 
 

Rendırkapitányság Gárdony 
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 

40. 
Postacím: 2483 Gárdony, Pf. 22. 

Tel.: 06-22/566-020 
 
 
 


