
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az október kicsit szomorkás hónap. 

Nem ritka ilyenkor még a nyárias 

meleg, azonban a nappalok rövidülése 

már nagyon látványos, a reggel 

munkába indulók koromsötétben lépnek 

ki otthonuk ajtaján. Nem csak a felhős 

égbolt szürkíti a nappalokat, hanem 

esetenként ehhez a ködképződés is 

hozzájárul. A hónap vége pedig, 

akárcsak november eleje a temetők 

felkeresésével telik a családok számára. 

Az ebben rejlő veszélyekkel foglalkozik 

hírlevelünk első témája. 

 

Az ősz egyben a kirándulások időszaka 

is, a mérsékelt nappali felmelegedés 

hosszú távon is kellemessé teszi a 

szabadban tartózkodást. Az őszi iskolai 

szünetre programokat kereső szülők 

számára jó megoldás lehet egy-egy 

kirándulás beiktatása. Az interneten se 

szeri, se száma azoknak túraajánló cikkeknek, melyek inspirálóan hatnak a lakosság 

passzívabb részére is. Hírlevelünk második témája számukra tartalmaz ajánlásokat, 

annak érdekében, hogy a tapasztalatlanságuknak ne legyen kellemetlen következménye.  

VESZPRÉMI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

MEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 

2021 OKTÓBER 
T A R T A L O M: 

 

1. Mindenszentek rendőri 

szemmel 

2. Biztonságban az erdőben 

 
 

 



 2 

 

 

 

 

A családok elhunyt hozzátartozói általában több temetőben fekszenek és ezek között a 

távolságok is nagyok lehetnek, így végiglátogatásuk, akár több napot is igénybe vehet. 

Nem csak a temetők, hanem az országutak forgalma is tetőzik ilyenkor. Mindez a 

fokozatosan romló időjárási viszonyokkal együtt növeli a balesetveszélyt.  

A hosszabb utazások, a 

temetők bejáratánál, 

parkolóiban kialakuló 

torlódások próbára tehetik a 

vezetők türelmét, figyelmét, 

ezért a temetőlátogatásokat 

célszerű a várható nehézségek 

figyelembevételével tervezni. A 

városokban azt tanácsoljuk a 

sírok gondozására érkezőknek, 

hogy akinek nem feltétlenül 

muszáj, ne autóval közlekedjen. Így elkerülheti a bosszantó araszolgatást, 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.  

 

A közlekedés biztonsága mellett fontos, 

hogy a kegyelet lerovása során a személyes 

tárgyak, értékek ne maradjanak felügyelet 

nélkül, őrizetlenül. Bár a Veszprémi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén a 

legutóbbi években mindenszentek, halottak 

napja időszakában nem jeleztek temetői 

táskalopást, illetőleg gépkocsi-feltörést, ez 

azonban nem zárja ki annak lehetőségét, 

hogy az alkalom tolvajt szüljön. A 

rendőrség, a polgárőrség és a közterület-

felügyelet munkatársai nagy erőkkel 

biztosítják a sírkertek és közvetlen 

környékük rendjét, azonban a 

temetőlátogatók tudatossága, odafigyelése 

is szükséges ahhoz, hogy ezek a napok 

minden településen békében és 

biztonságban teljenek majd el. 

 

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! 

 

1. Mindenszentek rendőri szemmel 
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Az  

 

 

A az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény 91. § (1) bekezdése kimondja: 

 

Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - 

pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából 

gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, 

valamint az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei 

úton sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott 

járművel bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve 

ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, 

kivéve, ha más jogszabály azt korlátozza, vagy az arra 

jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben 

foglaltak alapján elrendelte. 

 

A fenti törvényszövegben lévő „saját felelősségére” 

kifejezést érdemes hangsúlyozni, mivel életünknek, 

testi épségünknek, egészségünknek és jó 

közérzetünknek az erdőben történő megóvása 

előzetes ismereteket, képességeket, valamint 

felkészülést, megfelelő felszerelést igényel. Tovább 

nő a felelőssége az egyénnek, ha a túrázásba más személyeket – esetleg gyermekeket – is 

bevon, akik erre önállóan nem képesek. 

 

Milyen előzetes ismereteket és képességeket igényel a természetjárótól egy gyalogtúra 

megszervezése és lebonyolítása? 

 

    
 

 Birtokában kell lennie a helymeghatározás, térképolvasás, menetidőbecslés 

képességének. 

Egyes országokban – mint hazánkban is – kilométerben adják meg az útjelző 

táblákon az adott turistaút által érintett földrajzi helyek távolságát. Más 

országokban az elérésükhöz szükséges időtartamot írják ki. Ezek mindössze 

tájékoztató jellegű adatok, mert az egyes túrázók átlagsebessége eltérő, illetőleg a 

külső fizikai körülmények (sziklás terep, kidőlt fák, köd, sár, hó stb.) is jelentősen 

lassíthatják a tempót, ezért a tervezett időkeretbe célszerű tartalékot is képezni. 

2. Biztonságban az erdőben 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900037.tv#lbj373id310e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900037.tv#lbj373id310e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900037.tv#lbj373id310e
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 A túrázónak ismernie kell az adott területet, vagy birtokában kell lennie azoknak 

a dokumentumoknak, műszaki cikkeknek (útikönyv, térkép, GPS készülék stb.), 

melyek lehetővé teszik, hogy általános ismereteit az adott területre is alkalmazni 

tudja. 

 

 Kell, hogy rendelkezzen a tervezett útvonal bejárásához, az adott terep 

nehézségeinek leküzdéséhez szükséges erőnléttel, ügyességgel, a menet közben 

felmerülő problémák megoldásában való jártassággal. 

 

 
 

Milyen felkészülést és felszerelést feltételez a biztonságos útnak indulás? 

 

 Nagyobb fizikai igénybevétellel járó túrát megelőzően egy vagy több felkészülési 

kirándulást célszerű beiktatni. Ezek során tesztelhető a résztvevők edzettsége és 

felszerelése. 

 

 Tájékozódni kell a célterületet érintő esetleges korlátozásokról (erdőlátogatási 

korlátozás, hajtóvadászat, tűzgyújtási tilalom stb.) 

 

 El kell menteni a veszélyhelyzet esetén hívható telefonszámokat, a telefon és GPS 

készülékeket pedig teljesen fel kell tölteni. 

 

 
 

 Figyelemmel kell kísérni a célterületre kiadott időjárási előrejelzéseket, melyek 

ismeretében lehet dönteni a túra megtartásáról, esetleges elhalasztásáról vagy 

lerövidítéséről, a szükséges ruházatról, élelmiszerről és italról, továbbá egyéb 

felszerelésről. A fejlámpa tartalékelemekkel és az izolációs fólia külön 

kiemelendő! 
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Ismerni kell a napnyugta időpontját és figyelembe kell venni, hogy a sötétség borult 

időben, illetőleg erdőben lényegesen korábban áll be. 

 

 Interneten olvasott túraajánlat programra tűzése előtt más forrásokból is 

érdemes tájékozódni az útvonalról. 

 

Amennyiben a fentiek betartása esetén mégis megoldhatatlannak tűnő helyzet elé kerül, 

akkor haladéktalanul hívja a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikét! 

Külföldön az általános segélyhívószám mellett érdemes a hegyimentő szolgálat telefonját is 

elmenteni! 

 

 
 

 

 
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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