
 

 

  

 
 
 

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

LAKOSSÁGI  HÍRLEVÉL 
                                     2016. november 

Rendőrségi tanácsok mindenszentek ünnepe és halottak 
napjával kapcsolatban 

A megemlékezés időszakában várhatóan nagy számban kelnek útra az emberek, hogy leróják 

kegyeletüket a temetőkben. A Rendőrség 

kiemelt fontosságú feladatának tartja, hogy a 

megnövekedett forgalom miatti 

kellemetlenségeket enyhítse, illetőleg a 

lehetőségeihez mérten mérsékelje a nagy 

tömeggel járó helyzetek balesetveszélyét, 

valamint megelőzze az események nyugalmát 

megzavaró bűncselekmények elkövetését. 

 

 

 

  Az ünnep zavartalansága érdekében kérjük, figyeljen oda az alábbiakra!  

Akár tömegközlekedési járművön, akár temetőben a zseblopás elkerülése érdekében fokozottan 
figyeljen környezetére és kerülje a gyanúsan viselkedőket, vagy a hangoskodó csoportot. 

A táskáját és csomagját tartsa szemmel és az útra ne vigyen nagyobb értéket a szükségesnél. A 
készpénzt, és iratokat a belső zsebbe helyezze el. 

A bankkártyája mellett ne tüntesse fel PIN kódját. A temetőben sem hagyja őrizetlenül értékeit és 
idegen személyre se bízza, hiszen alkalom szüli a tolvajt. 

A rablás megelőzése végett kerülje az elhagyatott területeket, főként, ha egyedül van.  

Sajnos a megemlékezés hangulatát 
kellemetlen események is 

megzavarhatják. 



 

 

  

Amennyiben gépjárművel közlekedik, lehetőség szerint a kijelölt parkolót használja, és kiszállás után 
értéket ne hagyjon az autóban. A járművet zárja le, a mechanikai és elektronikus biztonsági eszközöket 
használja.  

A rendőrség az ünnep időszakában a polgárőrséggel együttműködve a temetőkben és azok 
környékén fokozott jelenléttel ügyel az állampolgárok biztonságára. 

Rászoruló személyek védelme a téli időszakban! 

A téli időjárás évek óta szedi áldozatait, amikor elsősorban az utcán élő hajléktalan embertársaink, 
illetve az egyedül élő idős személyek saját otthonukban fagyhalált szenvednek. 

Az állami szervek munkáján túl fontos az állampolgárok aktivitása is. Figyeljenek fel bajban lévő 
embertársaikra: 

- mozgáskorlátozott személyek esetén életkörülményeikre, mindennapi életvitelükre, 

- hajléktalanok éjszakai megjelenési helyeire, 

- az egyedül élők lakókörnyezetére, például arra, hogy füstöl -e a kéményük. 

Amennyiben bajt észlelnek, vagy rendellenességet tapasztalnak, az információkat soron kívül osszák 
meg a település önkormányzati szakembereivel (védőnő, családgondozó, helyi aktivista, vagy 
polgárőr).    

A rendőrség a téli időszakban fokozottan figyel a rászoruló, főként hajléktalan, illetve idős 
veszélyeztetett személyek vészhelyzetbe kerülésének megelőzésére.  Ebben az időszakban felmérik 
mindazon közterületeket, amelyeket hajléktalanok rendszeresen, vagy visszatérően szálláshelyként 
használnak. Visszatérően ellenőrzik a tanyákat, vagy ritkán lakott területeket, ahol magányos illetve 
idős személyek élnek. Késedelem nélkül intézkedni fog a rendőr, amennyiben rászoruló, önmagáról 
gondoskodni nem tudó személyt talál. 

Senkit sem lehet a sorsára hagyni, minden emberélet fontos, ezért a mentés során a szervezetek 
közötti együttműködés, az információáramlás elsődleges.  

Amennyiben Ön a közelében lakó, vagy szabadban tartózkodó rászoruló, önmagáról gondoskodni nem 
tudó személyt lát, kérjük, soron kívül értesítse a 
rendőrséget, katasztrófavédelmet a 112 ingyenesen 
hívható telefonszámon, hiszen ezzel életet menthet. 
Vidéken a polgármesteri hivatalt, vagy a jegyzőt 
értesítheti. Természetesen a bejelentés nem helyettesítheti 
az állampolgár részéről a szükséges azonnali intézkedések 
megtételét (helyszínen segítő társ keresése, kihűlés 
megakadályozása).  

 

Olvassa hírleveleinket, melyek 10 éve havonta megjelennek az Ön biztonságát 
szolgálva! 
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