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Kedves Olvasó! 

Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 
2020. októberi ELBIR különszámát, amelyben az október végi – november elejei temetőlátogatások során – 
néhány tanáccsal – kérjük fokozott figyelmüket és óvatosságukat.  

 
Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
 megyei rendőrfőkapitány 

 

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteinket. Sírjaikat a 

kegyelet virágaival díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.  Sajnos október végén, november elején a 

temetőket nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjára koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorú tapasztalat, 

hogy a kegyelet napjaiban a temetők közvetlen környezetében előfordulhat gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, 

valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, 

illetve besurranás. 

 

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek meg arról, hogy a 

gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták! 

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, 

lakáskulcsukat az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az 

utastérben! Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek 

betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem biztonságos 

tárolóeszköz! 

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miközben a sírt rendezik, még ha 

csak épp vízért vagy csupán a szemetes konténerhez mennek is. 

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben 

tartsák! 

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! 

 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése 

érdekében mindenkitől kérjük, hogy Önök is fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre! 

 

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: futtaton@veszprem.police.hu  

FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL  

 

Legyen óvatos temetőlátogatáskor! 
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