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Fogadja meg tanácsainkat,  

hogy a temetői megemlékezés során se váljon bűncselekmény áldozatává 

 
  

Közeledik a halottak napja, amikor felkeressük hozzátartozóink sírját, hogy elhunyt 

szeretteinkre emlékezzünk. A piacok megtelnek koszorú- és virágárusokkal, egyre többen 

helyeznek el gyertyát, virágot a temetőkben a sírokon.  

 

Vannak azonban olyan bűnözők, akik nincsenek tekintettel a megemlékezésre, a zsúfoltságot 

és az emberek figyelmetlenségét kihasználva – a temetőkben, a piacokon és a 

tömegközlekedési eszközökön – követnek el lopásokat, ezért fontos, hogy mindig figyeljenek 

az értékeikre. 

Ezekben a napokban a temetők környékén parkoló gépkocsik száma is megnövekszik, ezért 

előfordulhat, hogy például nehezen találnak parkoló helyet, emiatt csökkenhet a járművezető 

és az utasok figyelme is. A bűnözők ezeken a helyeken is megjelenhetnek, ahol 

kihasználhatják az esetleges óvatlanságot. A saját biztonsága érdekében mindenkinek fokozott 

körültekintéssel és figyelemmel kell eljárnia, mert a gépkocsik feltörése a jelentős anyagi 

káron túl sok bosszúságot is okoz. 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a városi rendőrkapitányságok idén is kiemelt 

figyelmet fordítanak a kegyelet napjaira, ahol visszatérő ellenőrzésekkel és megerősített 

rendőri jelenléttel fokozzák a személy- és vagyonbiztonságot.  

A zavartalan megemlékezés és a bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, fogadják 

meg tanácsainkat: 

 Ne hagyják őrizetlenül táskájukat! Figyelmetlenségüket kihasználhatják a tolvajok, 

még ha csak rövid időre fordulnak, vagy távolodnak el csomagjaiktól, illetve ha épp 

gyertyát gyújtanak, vagy a sírhely környékét rendezik! 

 Csak annyi pénz, illetve olyan érték legyen Önöknél, amire feltétlenül szükségük van! 

Telefonjaikat, pénztárcájukat, illetve bankkártyáikat csak szükség esetén vigyék 

magukkal, azokat zárható, lehetőleg belső zsebben tartsák!  

 Lehetőleg a kijelölt parkolóban és jól megvilágított, biztonságos helyen álljanak meg 

gépjárművükkel!  



 Járműveiket minden esetben zárják le és ellenőrizzék, hogy az ajtók, ablakok valóban 

bezáródtak, a riasztót kapcsolják be, még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki az 

autóból! 

 Soha ne hagyjanak a gépkocsiban értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS, 

stb.)! Ne feledjék, hogy a járműben, látható helyen hagyott táskáról, kabátról csak 

Önök tudhatják, hogy nincs benne érték! 

 

Kérjük Önöket, fokozottan figyeljenek értékeikre! Amennyiben, mégis bűncselekmény 

történik, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget! A helyszínen található nyomok megőrzése 

érdekében – az életmentés kivételével – lehetőség szerint ne nyúljanak semmihez! 

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a kegyelet napjaira, kérjük, Önök is legyenek 

partnereink, együttesen többet tehetünk azért, hogy ne történjen bűncselekmény!  

 

 

 

A rendőrség kéri, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre! 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, hívjanak segítséget,  

értesítsék a Rendőrséget a 112 segélyhívó számon! 


