
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ősz visszatérő prevenciós témáit képezik a temetőlátogatások, illetőleg a fokozatosan 

romló külső körülmények közötti autóvezetés. A bűncselekmények áldozatává válás 

megelőzését, továbbá a közlekedési balesetek elkerülését segítő ajánlások nem igen 

változtak az elmúlt években, azonban évenkénti felidézésük, átismétlésük mindenképpen 

hasznos lehet. 

 

Október utolsó és november első napjaiban rendőrök segítik a biztonságos közlekedést a 

közutakon, illetőleg a temetők környékén valamint a polgárőrökkel és közterület-

felügyelőkkel közös járőrszolgálatot látnak el a forgalom segítése és a jogsértések 

megelőzése érdekében. 
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T A R T A L O M: 

1. A temetőlátogatás 

veszélyei 
2. Látni és látszani! 
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A mindenszentek és halottak napja időszakában gyakorlatilag az egész ország útra kel. 

Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak ki, legtöbben viszont autóba ülnek és akár 

távolabbi megyékbe is elutaznak, hogy leróják kegyeletüket. Fontos tudni, hogy emiatt ez 

az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára.  

 

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő és az olykor zsúfolt 

utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik 

türelmüket. Az őszi ködös, esős időjárás szintén megnehezítheti a közlekedők helyzetét, 

az elmúlt hétvégén életbe lépett téli időszámítás eredményeként pedig hamarabb be is 

sötétedik. 

 

A rendőrség a közút kezelőivel 

együttműködve országszerte 

számos ideiglenes parkolóhelyet 

jelöl ki, esetenként 

forgalomkorlátozást rendel 

el. Ezért fontos, hogy akik útra 

kelnek, azok ne megszokásból 

közlekedjenek, hanem figyeljék a 

közúti jelzéseket, és ha tehetik, 

indulás előtt tájékozódjanak a 

várható változásokról! 

 

A gyalogosok külön figyelmet 

érdemelnek, hiszen ők a 

közlekedés legvédtelenebb 

résztvevői. Az előttünk álló 

időszakban főként a temetők 

környezetében megnő a 

gyalogosok száma, akik 

jellemzően sötét – emiatt 

nehezebben észlelhető – öltözetet 

viselnek. Különösen fontos, hogy a 

járművezetők fokozott 

körültekintéssel közelítsék meg a 

kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket és 

segítsék elő különösen az idős 

emberek biztonságos 

közlekedését! 

  

A forgalomellenőrzés mellett a 

rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szolgálata is fokozott ellenőrzéseket tart, 

megelőzve, illetve megakadályozva az ilyenkor gyakrabban előforduló bűncselekmények 

elkövetését, mint például a gépkocsi feltörések, alkalmi lopások, virág- és koszorúlopások, 

sírrongálások. 

 

1. A temetőlátogatás veszélyei 
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A Veszprémi Rendőrkapitányság az 

alábbiakat tanácsolja: 

 

 A temetőlátogatást a nyitást követő 

órára időzítse, így nem okoz 

nehézséget legális parkolóhelyet 

találni a bejárat közelében! 

 Ha később érkezik, inkább vállaljon 

fel néhány száz méter gyaloglást és az 

autót még a torlódással nem érintett 

útszakaszon parkolja le! 

 A legjobb megoldás a sírkert 

közösségi közlekedéssel való 

megközelítése! 

 Csak a legszükségesebb tárgyakat és 

minimális készpénzt vigyen magával! 

 Ne hagyjon értéket a leparkolt 

autóban! 

 A sír gondozása, feldíszítése során 

még átmenetileg se maradjon 

felügyelet nélkül a táskája! 

 Idős hozzátartozóját kísérje el a 

temetőbe, segítse a közlekedését, óvja 

vagyonbiztonságát! 

 A koszorúk, virágok és mécsesek 

iránti kereslet jelentős növekedése 

miatt elszaporodhatnak ebben az 

időszakban a sírokról történő lopások. 

Ezeket a díszítőelemeket kizárólag legális forrásból szerezze be, még akkor is, ha 

a „kéz alól vett” olcsóbbnak tűnik! 

 

 

 

 

 

 

Aki vezetés közben jól lát, az képes egyidejűleg távolra, közelre és oldalra látni! Az 

autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka a látástól függ. Az őszi-téli 

hónapokra jellemző külső tényezők, mint a sötétség vagy a kedvezőtlen időjárási 

viszonyok, rontják a látást. Ezt fokozhatja, ha a sofőr szeme sem működik úgy már, mint 

azelőtt. Ezért is fontos a látás évenkénti szakorvos által történő ellenőrzése, még akkor is, 

ha a járművezető nem érzékel magán látásromlást. 

 

Legalább ilyen fontos az autó műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, 

különös tekintettel azokat az alkatrészekre, amelyek a látást és a láthatóságot szolgálják. 

 

 Lámpák működése: az izzók elhasználódnak, ezért évente többször is ellenőrizni 

kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő és emiatt a másik izzó is 

tönkremehet, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzókészlet a 

csomagtartóban! 

2. Látni és látszani! 
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 Fényszórók beállítása : ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen 

fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő gépjármű vezetőit hússzor 

jobban vakítják! Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a 

világítás hatékonysága huszad részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést 

jelent. 

 Fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének 

legalább 30 százalékát elveszíti. 

 Szélvédő és ablakok: a különböző külső és belső szennyeződések szürkés réteget 

képeznek, ami rontja a látásminőséget. A felverődő kavicsok okozta repedések 

továbbá nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is 

jelenthetnek a gépkocsi utasai számára. 

 Lámpabúrák: az idő előre haladtával bemattulnak, karcossá válnak, a mögöttük 

lévő izzó fényét számottevően csökkentik. A költséges csere alternatívája a 

polírozás lehet. 

 

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén 

október 19. és december 6. között rendezi meg „Látni 

és látszani 2020” kampányát. A programhoz 

csatlakozó szervizekben a gépjármű-tulajdonosok 

ingyenesen átvizsgáltathatják gépkocsijuk világítását, 

a jelzőberendezések és a levegőbefúvó ventilátorok 

működését. A szakemberek elvégzik a fényszórók 

magasság-beállítását, felmérik a gumiabroncsok 

állapotát és megvizsgálják az ablakmosó és törlő 

berendezések működését. A téli felkészülés jegyében 

speciális műszerrel ellenőrzik az akkumulátor 

állapotát és a fagyálló folyadék fagyáspontját is. 

 

A „Látni és látszani 2020” akcióban a regisztrált optikák ingyenes látásellenőrzést 

végeznek a kampány keretein belül hozzájuk érkezőknek. A látásellenőrzés során 

esetlegesen megállapított probléma konkrét kivizsgálásához azonban már látásvizsgálat 

szükséges, ami költségtérítéses szolgáltatás. A kampány hivatalos honlapján 

(www.latnieslatszani.hu) megtalálhatók az akcióhoz csatlakozott szervizek, optikusok, 

OMV-töltőállomások. 

 

 
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 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi 
tájékoztató a következő linkről letölthető:  
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok  
  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni, 

a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött 
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.  
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