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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

Lakossági Hírlevél 
2015. október 

Biztonságban Halottak Napján!  

  
 
                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindenszentek és Halottak Napja amikor a temetők, sírkertek megtelnek  emberekkel. Ilyenkor szinte 
mindenki  felkeresi elhunyt hozzátartozója, ismerőse sírhelyét, hogy emlékezzék  és elhelyezze a  
virágjait, az emlékezés gyertyáit. A látogatókat követik a bűnelkövetők is, de nem a kegyelet 
jegyében,  hanem a lopás lehetősége vonzza őket. A leginkább előforduló bűncselekmény a gépkocsi-
feltörés, sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, illetve alkalmi-vagy zseblopás. 
Ajánlások a megemlékezés ünnepén előforduló jogsértések elkerülése érdekében: 
 

• Gépjárműjével  lehetőség szerint kijelölt parkolóban vagy  kivilágított helyen álljon le, és a 
járművet  zárja le, ablakot, napfénytetőt  ne hagyja nyitva. 

• Használja a biztonsági berendezéseket, az indítókulcsot pedig biztonságos helyen tárolja. 

• A parkoló jármű utastérben  értéktárgyakat  lehetőség szerint ne hagyjon. 

• Amennyiben járművén bűncselekményre utaló sérülést észlel, értesítse a rendőrséget és a 
helyszínen változtatást ne eszközöljön. 

• Az alkalmi lopások elkerülése érdekében, célszerű az értékek fokozott megóvása. Az 
őrizetlenül hagyott vagyontárgyak, mint a kerékpár, csomag, táska könnyű zsákmányt 
jelentenek az elkövetőknek, amelyeket egy mozdulattal könnyedén eltulajdoníthatnak.  
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• A zseblopásokat főként tömegben, legtöbbször  az utcán, illetve tömegközlekedési eszközökön 
követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, valamint egyéb értékeiket már induláskor 
tegyék biztonságos, nem látható helyre. Lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében tárolják a 
pénztárcájukat, az irataikat, a telefonjukat is. 

                               

 

 

 

 

 

A Rendőrség kiemelt feladatának tekinti, hogy ebben az időszakban is biztosítsa a lakosság és az 
értékei védelmét, a Polgárőrséggel együtt fokozottan jelen van és felügyel a közbiztonságra, a  
közlekedés rendjére a temetőkben és azok környékén.   

                                                            FELHÍVÁS!  

Ajánljuk a temetőket üzemeltető önkormányzatoknak, a fenntartó szervezeteknek, hogy 
helyezzenek el a temetők bejáratánál, és a közeli parkolóhelyeken egy, a gépjármű-feltörés 
megelőzésére figyelmeztető táblát, vagy feliratot. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az utóbbi években készített  több nyelvű táblát, mely a 
megye több településének parkolójában kihelyezve az autófeltörések számának csökkenését 
eredményezte. 

 

  

 

 

 

 
 
 

        Az ünnep hangulatát tönkre teheti egy káresemény, ezért próbálja a bajt elkerülni!  
_______________________________________ 

     
                  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

          BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 
        BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

             3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 
            Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 

                                                             E-mail: bbalap@hu.inter.net 

 

 


