
BikeSafe – Országos kerékpár regisztráció  

 

A kerékpározás népszerűségének és a kerékpárok értékének növekedése Európa-szerte és 

Magyarországon is magával hozza a kerékpárlopások számának gyakoribbá válását és a lopással 

okozott károk növekedését. Hazánkban több mint 10.000 kerékpárt lopnak el évente, 

nagyrészük azonosítatlan, ezért ritkán kerül vissza tulajdonosához. Néhány lopott kerékpár 

minden évben megkerül, de nyilvántartás nélkül nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek 

visszaadni!  

A rendőrség felismerte azt, hogy a kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb 

eszköze egy egységes nyilvántartási rendszer lenne, ahol a bicikliket egy központi adatbázisban 

egyedi azonosító jeleikkel regisztrálnák. Mivel ilyenek eddig csak lokálisan működtek, országosan 

nem, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért 

Vagyonvédelmi Alapítvánnyal közösen létrehozta a BikeSafe kerékpár-regisztrációs adatbázist, és 

kampányt indított a kerékpárlopások megelőzése, illetve az ellopott biciklik feltalálása érdekében. 

 

Mit nyújt a BikeSafe és miért érdemes regisztrálni? 

 

Rendőrséggel közösen fejlesztett és 

üzemeltetett nyilvántartási rendszer. 

 

Országos nyilvántartás, bármely 

településről regisztrálhatsz. 

 

Banki biztonságú adatbázisban tárolják az 

adatokat, megfelelő hozzáférési 

jogosultsággal a rendőrség számára. 

 

Igazolják, hogy Te vagy a kerékpár 

birtokosa regisztráláskor, ha el kívánod 

adni a kerékpárt, a  

 

 

 

 

regisztrációval igazolhatod, hogy 

jogszerűen van nálad a bringa. 

 

A regisztrációt díjmentesen átadhatod 

a vevőnek eladás esetén. 

 

Online feljelentést tehetsz, ha ellopnák 

a bringát. A feljelentés tartalmazza 

mindazokat az adatokat, amiket 

elmentettél és a rendőrségnek fontosak 

a körözéshez és a sikeres 

nyomozáshoz. 

 

 



A beérkező feljelentésekkel 24 órás 

ügyfélszolgálat foglalkozik, az 

ügyfélszolgálat munkatársai rendőrök. 

 

Feljelentést követően figyelik az 

internetes hirdetőoldalakat, ha gyanús 

kerékpárt találnak, értesítik az ügyben 

illetékes nyomozóhatóságot. 

 

A regisztráció 2 évre csak 1975 Ft, 

amely évente egy pizza áráért  

garantálja a szolgáltatás önfenntartó 

biztonságát, kéretlen reklámok és apró 

betűk nélkül. Az online fizetés 

egyúttal banki azonosítást is jelent a 

regisztráló személy vonatkozásában, 

 

A BikeSafe üzemeltetője, az SZKKVA 

Alapítvány, több mint 20 éve szolgálja 

több sikeres programmal (pl. 

OviZsaru) a vagyonvédelmet, 

garanciát biztosítva a hosszú távú 

működésre. 

 

Békés megye  

 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei folyamatosan biztosítják a 

lehetőséget arra, hogy a kerékpár tulajdonosok ingyenesen regisztráltathassák kerékpárjaikat 

a „BikeSafe” program keretében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új 

szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. 

 

 

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, 

telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsabai Rendőrkapitányság: Szilágyi Ilona r. százados 

Telefonszáma:06-66-523-700/21-77, e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békési Rendőrkapitányság: Szilágyi Mihály c.r. alezredes 

Telefonszám: 06-66/411-644/50-34, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gyulai Rendőrkapitányság: Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy 

Telefonszám: 06-66/361-644/51-21, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányság: Madarász Géza ny.r. alezredes 

Telefonszám: 06-68/411-344/55-82, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: Tóth Krisztina r. zászlós 

Telefonszám: 06-68/381-255, e-mail címe infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság: Kónya János senior r.alezredes 

Telefonszám: 06-66/375-622, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányság: Petruska László senior r.százados 

Telefonszám: 06-66/313-711, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság: Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 

Telefonszám: 06-66/371-555/53-66, e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


