Az ingyenes RUTIN okostelefon alkalmazás
baleseti értesítésekkel és egyéb közlekedési
információkkal segíti az úton lévőket.
A RUTIN, teljes nevén a Rendőrségi Útinformációs Rendszer 2015. augusztus 25-től Android,
rövid időn belül pedig iOS és Windows Phone
operációs rendszerekhez is elérhető, ingyenesen
letölthető az online boltokból.

Az alkalmazást a rendőrség saját erőforrásokból
készítette, a fejlesztést az Országos Rendőrfőkapitányság Informatikai Fejlesztési Főosztálya végezte. A RUTIN fontos tájékoztatást nyújt
a közúti közlekedésben résztvevők számára balesetekről, egyéb közúti eseményekről és az
ezekkel kapcsolatos forgalomkorlátozásokról. Az
applikációban megjelennek a határforgalomra, a
várakozási időkre vonatkozó információk is.
A felhasználó az alkalmazásban mind szöveges
leírás alapján, mind térképen elhelyezett piktogramok segítségével tájékozódhat a különböző
eseményekről. A rendszer tartalmaz egy üzenetküldő szolgáltatást, így a felhasználó a tájékoztatás kiadása után közvetlenül értesülhet a legfrissebb eseményekről.
A RUTIN rendszerében megjelenő baleseti információk forrásai elsődlegesen a rendőrség megyei és fővárosi tevékenység-irányítási központ-

jaiba érkező lakossági bejelentések, amelyek
adatai alapján küldik ki az ügyeletesek az első
értesítést. A helyszínre irányított rendőrök viszszajelzései alapján új, pontosabb értesítések jelenhetnek meg az applikációban. Ekkor már
konkrét információkat közöl a rendőrség a forgalomkorlátozó intézkedésekről, így például a félpályás- vagy teljes útlezárás várható időtartamáról, illetve a terelési útvonalakról. Ennek okán
javasolt az elsődleges értesítést követően az
újabb értesítéseket is figyelemmel követni. Ha a
legfrissebb közúti információkra van szükségünk, külön megtekinthetőek az adott közúti
eseményekhez kapcsolódó forgalmi adatok is.

Az alkalmazást letöltő felhasználónak több beállítási lehetőség is biztosítja, hogy a RUTIN útinformációi személyre szabottan jelenjenek meg az
okostelefonján. Megadhatja, hogy a telefon GPS
adatai alapján saját pozíciója szerint, vagy az
előre beállított zónák alapján küldjön az applikáció értesítéseket az eseményekről. Az alkalmazásban többféle lehetőség közül választhat, mint
például az „Útinfó”, a „Térkép nézet” vagy a
„Határinfó” menüpontok. A rendszerben való
könnyebb eligazodást „Súgó” segíti.
Forrás: www.police.hu
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Szeptember elején újra megnyitották kapuikat az
iskolák, becsengettek az új tanévre. A nyári szabadságolási időszakban kihalt utcákon sok kisgyermeket visznek szüleik, nagyszüleik bölcsődékbe, óvodákba.
Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelemmel,
valamint iskoláskorú gyermekünk megfelelő
felkészítésével jelentős mértékben csökkenthetjük a gyermekbalesetek bekövetkezését.
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek.

számítsunk az úttesten figyelmetlenül áthaladó
diákokra!
Értékek védelme
Ragaszkodjunk hozzá, hogy csak a tanításhoz
nélkülözhetetlen eszközöket vigyék magukkal az
iskolába!
Ne kérkedjenek az okostelefonnal, táblagéppel,
és ne hagyják őrizetlenül értékes tárgyaikat!
Személyes biztonság
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy útközben ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be
ismeretlenek autójába, és ne fogadjanak el tőlük
különböző tárgyakat!
Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, hogy baj esetén bizalommal fordulhasson hozzánk gyermekünk.
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem várt
esemény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában van
vele a gyermek, hogy probléma esetén bátran
fordulhat az egyenruhás rendőrhöz. Fontos, hogy
ismerje az ingyenes segélyhívó telefonszámokat:

Szabályos közúti közlekedés
Mielőtt együtt útnak indulunk, beszéljük, illetve
ismételjük át az alapvető közlekedési szabályokat!
Járjuk be közösen az iskolába vezető útvonalat,
és menetközben hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény közelében vezessünk még körültekintőbben, és

rendőrség 107;
mentők 104;
tűzoltóság 105;
általános segélyhívó 112.
A fenti tanácsok maradéktalan és következetes
megtartása esetén minimálisra csökkenthető a
gyermekekre leselkedő veszélyforrások száma.
Forrás: www.police.hu
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A 2015/2016-os tanévben 2900 oktatási intézményben közel 2200 rendőr kezdi meg iskolarendőri szolgálatát.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az
ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
(ORFK-OBB) a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt
évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. A
2008. szeptember 1-jén megkezdett „Az iskola
rendőre” program folytatódik a 2015/2016-os
tanévben is, melynek ünnepélyes tanévnyitóját –
a Tanévkezdési pikniket – a Rendőrségi Oktatási
és Kiképző Központban tartották 2015. augusztus 28-án.
A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, elérhetősége a résztvevő iskolákban plakátokon lesz kifüggesztve.
Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és
befejezésének időszakában – kiemelt rendőri
jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség
azon általános iskolák környékén, ahol ez közle-

kedésbiztonsági szempontból indokolt, különös
figyelemmel a gyermekek biztonságos közlekedésére, és fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására.

A több mint 20 éve működő D.A.D.A. program
foglalkozásain – amely az általános iskolás gyerekeket célozza meg - a most induló tanévben
341 iskola közel 30 ezer diákja fog részt venni,
őket 164 oktató tanítja majd a biztonságos életvitelre.

A „SuliMoped” programot, valamint a felmenő
rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedőket
ebben a tanévben is az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is folytatja a rendőrség.
A program tantervi órakereten kívül, többnyire
e-learning képzés keretében valósul meg, összesen mintegy 1000, 8. osztályos általános iskolai
diák bevonásával. Az ORFK-OBB az előző
években beszerzett személygépkocsikat, segédmotoros kerékpárokat, utánfutókat, valamint
személyi védőfelszereléseket továbbra is a program rendelkezésére bocsátja.

A középiskolai tematikus program, az ELLENSZER az elmúlt tanévben felfrissült, mind módszertanában, mind témaköreiben. A tizenéves
korosztály igényinek kiszolgálására – korszerű
kompetencia alapú pedagógiai módszerek felhasználásával – a biztonságos internetezés és az
új típusú pszichoaktív anyagok veszélyei kerülnek előtérbe. Az ELLEN-SZER programban
ebben a tanévben több mint 5 ezer fiatal vesz
részt 39 rendőroktató segítségével.

Folytatja működését a 2013 szeptemberében
indult „iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat” is. A bűnmegelőzési tanácsadók feladata a
szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme mind elkövetői, a sértetti oldalon, kiemelt
figyelemmel az internet veszélyeire, a családon
belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.

Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is meghirdette a
„POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akciót a 2015. augusztus 29től október 12-ig tartó időszakra. A tanévkezdés
biztonsága érdekében meghirdetett akció során a
polgárőrök önállóan, vagy a rendőrség állományával szoros együttműködésben, elsősorban
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. Az akció ki-2-

emelt célja a gyermekbalesetek megelőzése az
óvodák és iskolák környékén valamint a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények
megakadályozása a rendőrség munkatársaival, a
pedagógusokkal és a szülői munkaközösségek
tagjaival együttműködve. A jogszabályoknak
megfelelően a közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében
a polgárőrök közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhában jelzőőri tevékenységet látnak el.
Forrás: www.police.hu
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