VESZPRÉMI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2018 OKTÓBER
T A R T A L O M:
1. Mindenszentek és
halottak napja
2. „Látni és látszani!”
kampány
Bár a délutáni hőmérséklet esetenként még mindig a nyárutót idézi, az év utolsó napjai
kérlelhetetlenül közelednek. Míg az októberi négynapos hétvégén még inkább wellness
programokra indultak útnak a családok, addig a novemberi 1-jétől 4-ig terjedő időszak
már a temetők felkeresése miatt generál az átlagost meghaladó forgalmat az
országutakon. Az időjárásra eddig még nem lehetett panasz, azonban a közlekedés
feltételei már azzal is romlanak, hogy a nappali világosság időtartama az évszaknak
megfelelően folyamatosan csökken. A hónap utolsó hétvégéjén aktuális óraátállítás pedig
látványosan előrehozta a sötétség kezdetét, így a járművezetőknek egyre inkább gondot
okoz a látás és a láthatóság.
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1. Mindenszentek és halottak napja
A Veszprémi Rendőrkapitányság
fokozott rendőri jelenléttel készül
2018.
októbere
utolsó
és
novembere
első
napjainak
temetőlátogatásaira.
A szolgálatban lévő állomány fő
feladata a közlekedés segítése,
illetőleg
a
vagyon
elleni
bűncselekmények
megelőzése,
megszakítása. Ennek érdekében
nem csak egyenruhás, hanem
polgári
ruhás
rendőrök
is
járőröznek majd a temetőkben és azok környékén. A megnövekedett feladatok
elvégzésébe a polgárőrség, a közterület-felügyelet, valamint a temetőgondnokok is
bekapcsolódnak.
Megelőzési ajánlások a temetők látogatói részére:
A városokban azt tanácsoljuk a sírok gondozására érkezőknek, hogy akinek nem
feltétlenül muszáj, ne autóval közlekedjen. Így elkerülheti a bosszantó torlódást, illetőleg
megelőzhet akár egy koccanásos balesetet is. A legális parkolóhelyek egy idő után
elfogyhatnak, ez pedig a hosszabb gyaloglástól ódzkodókat arra ösztönözheti, hogy ott
hagyják hátra a gépkocsit, ahol nem szabad.
Nem célszerű komoly értékeket, felesleges iratokat és bankkártyákat magunkkal vinni,
hiszen ebben az időszakban jellemzően számos bűnelkövető figyelme fordul a temetők
felé. Elsősorban a retikülök, autóstáskák, hátizsákok kerülhetnek veszélybe.
Amennyiben azokat az autó utasterében hagyják hátra, annak gépkocsi-feltörés lehet a
következménye, melynek során nem csak lopási kárral, hanem a jármű oldalablakának
betöréséből vagy az ajtózár felfeszítéséből létrejövő rongálási kárral is számolni lehet.
Ebből következően a táskánkat semmiképpen se hagyjuk kint a gépkocsiban!
A sír gondozása során sokan a
sírkövön helyezik el a retikült,
majd eközben annak hátat
fordítanak, sőt átmenetileg el is
távolodnak tőle, amikor az
elszáradt
növényeket
a
gyűjtőkonténerbe
helyezik,
vagy amíg vizet hoznak a
csaptól. Számos tolvaj ezt az
időszakot használja ki.
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A magányos temetőlátogató nem feltétlenül képes a sír gondozásának feladatait és
értékeinek felügyeletét egyidejűleg megoldani. Javasoljuk, hogy a fiatalabb családtagok
kísérjék el idős szüleiket, nagyszüleiket a temetőbe és fordítsanak folyamatos figyelmet
vagyonbiztonságukra!
Ezen ajánlások nem csak a jelentős forgalmat lebonyolító városi, hanem a
biztonságosnak tűnő, kisebb, falusi temetőkre is érvényesek.

2. „Látni és látszani!” kampány
A Veszprém megyei rendőrök is csatlakoztak az idén nyolcadik alkalommal útjára
induló országos akcióhoz azzal a céllal, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében
felhívják a figyelmet a látás és láthatóság kiemelt fontosságára.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság az X-Meditor Kft-vel közösen idén is
útjára indította közlekedésbiztonsági kampányát, amely már 2012 óta hívja fel a
figyelmet a látás és a láthatóság kiemelt fontosságára, valamint az egyén szerepére a
baleset-megelőzésben. Az őszi időszakban az út- és látási viszonyok folyamatosan
romlanak, amelyek a közlekedésbiztonságra is kedvezőtlen hatást gyakorolnak. A
projektben a rendőrség arra buzdítja a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált
lehetőséggel, vagyis járművük átvizsgáltatása mellett ellenőriztessék látásukat is.
Ebben az időszakban többet kell éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között,
szürkületben, ködben vezetni. Emellett eső, havazás miatt is gyakran jelentősen csökken
a látótávolság. Rendkívül fontos, hogy a járműveken jól működjön a világítás és a jármű
vezetője is jól lásson. Veszprém megyében négy szervizben vizsgálják meg ingyenesen a
járművek fényszóróit, irányjelzőit, szélvédőjét.
A „Látni és látszani!” kampányhoz tartozó, folyamatosan frissülő információk az
esemény hivatalos weboldalán, a www.latnieslatszani.hu oldalon, valamint a
www.facebook.com/latnieslatszanikampany/ címen, illetve a www.baleset-megelozes.eu
weboldalon is megtalálhatóak.
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A balesetek megelőzése közös ügy,
minden közlekedőt érintő fontos cél.
A
Veszprém
Megyei
Rendőrfőkapitányság ezért azt kéri, hogy aki
teheti, vegyen részt a folyamatban
lévő akcióban, illetve vezessen kellő
körültekintéssel, óvatossággal és
fogadja meg az alábbi tanácsokat:

 Gyalogos-átkelőhelyen történő átkelés során, csak akkor lépjen le az úttestre,
amikor már a járművezetőkkel felvette a szemkontaktust, és meggyőződött
arról, hogy a járművezető valóban észleli, és az elsőbbséget biztosítja is részére!
 Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok mellett lakott területen kívül minden
esetben viseljen láthatósági mellényt!
 Ellenőrizze gyermekei, illetve saját kerékpárját, annak világító berendezéseit és
fékjeit!
 Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történő átkelés előtt szálljon le a kerékpárról, és
azt tolva közlekedjen, valamint a forgalomba való bekapcsolódás előtt győződjön
meg annak veszélytelenségéről!
 Ha gépjárművel indul útnak, ellenőrizze a jármű világító berendezéseinek az
állapotát, az ablaktörlő lapátokat, amennyiben szükséges cserélje ki, illetve az
ablakmosó tartályokat fagyálló folyadékkal töltse fel!

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

