
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok esetben a kereskedelem figyelmeztet minket a közeledő ünnepekre azzal, hogy a 

kínálatban megjelennek az adott eseményhez köthető termékek. Immár a mécsesek is 

az áruházak, boltok polcaira kerültek, így ideje felkészülnünk a hamarosan aktuálissá 

váló temetőlátogatásokra. Az ezzel kapcsolatos veszélyeket járja körbe hírlevelünk első 

része. 

 

 
 

Bár lehet az időjárás akár nyárias is halottak napján, azért nagyobb eséllyel 

számíthatunk ilyenkor borultságra, szemerkélő esőre, esetleg ködre, ami 

megnehezítheti az autózást kezdő és rutinos sofőr részére egyaránt. Ezzel 

összefüggésben a Veszprém Megyei Rendőrkapitányságnak az őszi közlekedéssel 

kapcsolatos tanácsait tesszük közzé hírlevelünk második részében. 
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1. Ismét zsúfolt helyekké 

válnak majd a temetők 
2. Őszi közlekedés 
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Az elmúlt években a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén csaknem 

eseménytelenül teltek a temetőlátogatások tekintetében legfrekventáltabb munkaszüneti 

napok. Ebben jelentős szerepe volt a sírkertekben és azok környékén nagy számban 

szolgálatot teljesítő rendőröknek, polgárőröknek és közterület-felügyelőknek. A 

bűncselekmények megelőzése szempontjából azonban nélkülözhetetlen volt a lakosság 

felelős hozzáállása, partnersége, amennyiben követte a rendőrség prevenciós ajánlásait. 

Az önvédelmi reflexek azonban tompulhatnak, ha nem tartjuk karban őket, ezért évről-

évre visszatérünk erre a fontos témára. 

 

 
 

Közlekedésbiztonsági szempontból magasabb kockázatúnak kell tekintenünk idén a 

2019. november 26-tól november 3-ig terjedő időszakot, figyelemmel arra, hogy a 

halottak napja előtti és azt követő hétvégén egyaránt megnövekszik a temetőlátogatók 

száma. Emellett az őszi szünetben az iskolás gyermekek szülei közül sokan szabadságot 

vesznek ki, így számukra a szünidő hétköznapjai is alkalmasak lehetnek arra, hogy 

elhunyt szeretteik sírjait felkeressék. Mivel ma már a döntő többség gépjárművel 

érkezik a temetőbe, ezért az átlagos forgalmat messze meghaladó napokon előre 

prognosztizálhatók a torlódások és a parkolási nehézségek. Ez utóbbi problémát egyesek 

a várakozási tilalmak figyelmen kívül hagyásával „oldják meg”, azzal győzve meg 

magukat, hogy legális parkolóhely híján nem volt más választásuk.  

 

Ez természetesen nincs így! Aki nyitásra érkezik, az még válogathat is a tekintetben, 

hogy hol állítsa le az autóját. Később sem reménytelen a helyzet, amennyiben nem 

idegenkedünk attól, hogy az utolsó néhány száz métert gyalogosan tegyük meg. A 

legközelebbi parkolóhelyeket inkább hagyjuk szabadon azok számára, akik idős, beteg, 

vagy mozgásában korlátozott hozzátartozóikat szállítják oda! További könnyítést 

jelenthet, ha elkerüljük a legfrekventáltabb napokat, esetleg már korábban felkeressük 

a legnagyobb forgalmat bonyolító sírkertekben eltemetett hozzátartozóinkat. (Ez ellen 

csak vagyonvédelmi szempontok szólhatnak, de azokat majd később részletezzük.) 

1. Ismét zsúfolt helyekké válnak majd a 

temetők 
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A földrajzi mobilitás következtében sokaknak lakóhelyüktől távol eső temetőkbe is el 

kell zarándokolniuk ebben az időszakban. Mindez azt eredményezi, hogy az országutak 

forgalma is fokozódik, ami megnöveli a balesetveszélyt. Nem célszerű ilyenkor a 

jogosítvánnyal ugyan rendelkező, de csak ritkán volán mögé ülő családtagra testálni a 

vezetést! 

 

Amennyiben már megérkeztünk az úti 

célhoz és az autót is sikerült szabályosan 

leállítani, onnantól a vagyonbiztonságé a 

főszerep. Nem szerencsés a hétköznapok 

szerteágazó szükségleteinek megfelelően 

összeállított retikült magunkkal vinni, 

mert ez arra csábíthatja tulajdonosát, 

hogy azt súlya miatt inkább az autóban 

hagyja, felkeltve ezzel a gépkocsi-

feltörők érdeklődését. Természetesen 

más értékek, műszaki cikkek, iratok 

biztonságos tárolására sem alkalmas a 

gépkocsi! 

 

 
 

Az a táska vagy laptop, amit – nagyon 

helyesen – nem hagytunk a 

gépjárműben, legközelebb majd a sír 

tisztítása, rendezgetése során válik 

feleslegessé, hiszen ehhez mindkét 

kezünkre szükségünk lesz, így az 

értékeket nagy valószínűséggel a sírkőre 

vagy a közelben lévő padra, egyéb arra 

alkalmas helyre fogjuk letenni. Addig 

nem is lesz baj, amíg ezeket folyamatos 

felügyelet tartjuk és még arra az időre 

sem tévesztjük szem elől, amíg friss 

vízért megyünk, vagy kidobjuk az elszáradt virágokat a konténerbe. Ellenkező esetben a 

sírok között jó fedezéket találó tolvaj, váratlanul előléphet rejtekéből és könnyedén 

megkaparinthatja ezeket a tárgyakat. 

 

Külföldön még olyan trükkös temetői lopásokat is regisztráltak, melynek elkövetői 

meggyújtottak egy síron lévő koszorút, kiprovokálva azt, hogy a közelben tartózkodó 

temetőlátogatók odamenjenek eloltani, majd ezt az átmeneti zavart kihasználva 

megszerezték e jó szándékú emberek hátra hagyott értékeit. 
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Szerencsére Veszprémben és a környező településeken ilyen esetet nem jegyeztek fel. A 

legrosszabb, ami egy koszorúval, virággal vagy mécsessel történhet, hogy a síremléken 

történő elhelyezést követően ellopják, majd továbbértékesítik azt. Ebből a szempontból 

praktikusabb a temető felkeresését kitolni, mert a frekventált időszak végén vagy azt 

követően már jelentősen csökken a kereslet a sírt díszítő tárgyakra. A rendőrök, 

polgárőrök és közterület-felügyelők visszatérően ellenőrzik a sírkerteket, ami jelentős 

visszatartó erőt gyakorol a tolvajokra, azonban a temetők és az azokban lévő sírok nagy 

száma miatt nem zárható ki egy-egy kisebb lopás bekövetkezésének lehetősége. 

 

Természetesen mindenkitől elvárható, hogy csak legális forrásból vásároljon, ellenkező 

esetben magatartásával ő maga is aktivizálhatja az elkövetőket! 

 

 
 

Végül ki kell térni az idős hozzátartozók biztonságára is. Ők azok, akik a 

temetőlátogatások során a legnagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen a fentiekben 

leírt ajánlásokat már nem, vagy legalábbis nem maradéktalanul tudják betartani. 

Kiszolgáltatottságuk azonban megszüntethető, ha nem egyedül, hanem fiatalabb 

hozzátartozóik társaságában emlékeznek meg halottaikról. Egészségi állapotuk alapján 

lehetnek közöttük olyanok is, akik egy nagyobb temetőben, akár el is tévedhetnek. 

Figyelemmel a hamarosan esedékessé váló óraátállításra az eltévedés esélyét a korai 

sötétedés is növelheti. Ne hagyjuk magukra őket! 

 

 

 

 

 

A megváltozott időjárási- és útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel kell számolniuk 

a járművezetőknek. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jó tanácsokkal segíti a 

közlekedőket. 

 

Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok és a párás, ködös, esős idő megnehezíti a 

közlekedést. A járművezetők számára fontos feladat az őszi közúti közlekedésre való 

felkészülés, mellyel a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetőek. 

2. Őszi közlekedés 
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a járművezetők 

figyelmét: 

 

 Mielőtt útnak indulnak, ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát, a megfelelő 

nyomást, a bordázat mélységét! Lehetőség szerint ne használjanak 

4 milliméternél kisebb mintázat-mélységű gumiabroncsot! Ne feledkezzenek meg 

a téli gumi időben történő beszerzéséről és felszereléséről sem! 

 

 Őszi reggeleken párás, deres és száraz útszakaszok válthatják egymást, 

megváltozhatnak a tapadási viszonyok. Legyenek körültekintőek! 

 

 Balesetveszélyes a párás, 

jeges szélvédő és a nem 

megfelelő kilátás, ezért 

elindulás előtt a párát, a 

jeget el kell távolítani. 

 

 Fontos, hogy a jármű jól 

látható legyen, ezért 

ellenőrizzék a világító 

berendezések működését, és 

gondoskodjanak a lámpák 

búrájának tisztán tartásáról! 

 

 Töltsék fel az ablaktisztító tartályt lehetőleg téli szélvédőmosó folyadékkal, és 

ellenőrizzék az ablaktörlő gumik állapotát! 

 

 Fokozott óvatossággal közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyet, mert a gyalogosok 

– időjárástól függően – esernyővel, kapucnival közlekednek, ami akadályozza 

őket a kilátásban. 

 

 A téli időszak közeledtével egyre később világosodik és korábban sötétedik. 

Szürkületben, sötétedéskor lakott területen kívül is számítsanak a munkába, 

iskolába, illetve onnan induló, gyalogosan vagy kerékpárral – akár nehezen 

észlelhető – közlekedők megjelenésére. 

 

 A vízátfolyások, az őszi munkálatoknál az úttestre felkerült sár veszélyforrások 

lehetnek, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek! 

 

 Erdős, bokros részen a lehulló 

falevelek csúszóssá teszik az utat, 

ezért a sebesség megválasztásánál 

alkalmazkodjanak a megváltozott 

útviszonyokhoz! 

 

 Figyeljenek az útra tévedt állatokra, 

és nemcsak a vadat jelző táblánál, 

hanem mindenkor válasszanak 

olyan sebességet, hogy adott esetben 

biztonságban meg tudjanak állni! 
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 Erre az időszakra jellemző a köd kialakulása is, gyakran a foltokban előforduló 

köd korlátozza a belátható útszakasz hosszát. Elsősorban a sebesség és a követési 

távolság helyes megválasztására, valamint az előzési szabályok betartására kell 

kiemelt figyelmet fordítani. A látni és látszani elv ezen időszakban is nagyon 

fontos, így feltétlenül gondoskodjanak a járművek megfelelő világításáról! Köd 

esetén szükség szerint használjanak ködlámpát. 

 

 
 

 Ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát csak indokolt esetben 

használjanak! A hátsó helyzetjelző ködlámpa a mögöttünk haladót erős fénye 

miatt zavarhatja, bekapcsolása mellett a féklámpa nehezebben ismerhető fel, ami 

baleseti veszélyforrás is lehet. 

 

A balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a 

szabályokat betartva, türelmesen, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben. 

Balesetmentes közlekedést kíván a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság! 

 

Legyenek körültekintőek, hogy mindenki hazaérjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 
Veszprémi Rendőrkapitányság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
Tel: 06-88/428-022 

E-mail: rauszi@veszprem.police.hu 
 

A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány 
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