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Pálmay József Háromszék vármegye 
nemes családjai című 1901-ben Sepsi-
szentgyörgyön kiadott művében (79-
80. o.) a köpeczi Bócz családról azt ír-
ta, hogy régi székely família, melynek 
tagjai a XVI. században Boczy néven is-
mertek Köpeczen. A család köpeczi elő-
névvel 1649-ben nyert címeres nemes-
levelet. „Czimerük: Kék pajzsban, zöld 
téren, fehér lovon ülő piros öltözetű vi-
téz, jobbjában karddal, baljában a ló kan-
tárját fogja; a pajzs két felső szögletében 
egy-egy aranycsillag látszik. Sisakdisz: 
pánczélos kar karddal s azon egy török 
fő. Foszlányok: arany-kék, ezüst-piros.” 
A család zöme Köpeczen élt, többen el-
költöztek Száraz-Ajtánra s egy-egy tag-
juk elszakadt Nagyenyedre, Nagyvárad-
ra, Temesvárra és Budapestre. Utóbbira 
rámutatnak fővárosi lakcímei, amelyek a 
következők: 1903-1904-ben VII. kerület 
Erzsébet körút 26; 1904-1907-ben VIII. 
kerület Kerepesi út 25; 1907-1910-ben 
VIII. kerület Rákóczi út 25; 1928-ban 
VIII. kerület Kőfaragó utca 7.

Apja köpeczi Bócz Mihály földbirto-
kos. 

Anyja bibarczfalvi Bertalan Borbála, 
bibarcfalvi Bertalan József nyugalma-
zott honvédfőhadnagy lánya.

Három testvére volt.
Felesége zajzói Kovács Ilona, Kovács 

Lajos budapesti nagyiparos leánya, aki-
től Lajos (sz. 1894), József (sz. 1895) és 
István (sz. 1896) nevű gyermekei szület-
tek. Szinnyei József Magyar írók élete 
és munkái (7. kötet 78-79. oszlop.) című 
többkötetes sorozatában mutatott be élet-
rajzi adatokat. 

Köpeczi Bócz József a középiskolát 
Székelyudvarhely református kollégiu-
mában végezte, majd a budai polgári ta-
nárképzőt látogatta. III-ad éves korában 
Bécsbe ment, hogy tovább képezze ma-
gát a szobrászatban és a rajzban. 1886-
ban tornatanári oklevelet szerzett a Nem-
zeti Tornacsarnokban.

A következő évben lovassági népfelke-
lői tanfolyamon vett részt, majd Berlinbe 
utazott a pedagógiai tornászat elsajátítá-
sára. 1888-ban a Fekete József-féle buda-
pesti nyilvános tan- és nevelőintézetben 
rajzot, tornát, szépírást és számtant taní-
tott. Az év végén Párizsba utazott, ahol 
14 hónapon át a szobrászati akadémi-
án tevékenykedett s közben Londonban 
is eltöltött öt hónapot. Amikor Párizs-
ból hazafelé igyekezett a német határon 
vizsgálat alá vonták, mivel nagymennyi-
ségű skicc, jegyzet és illusztrált lap volt 
az utiholmijában. 

A Szinnyei József által közöltek szerint 
1891-től fővárosi rendőrtisztviselő volt. 
Ennek nyoma fellelhető 1898 tavaszán, 

amikor a belügyminiszter az akkori díj-
nokot fizetésnélküli hivatalsegédtisztté 
nevezte ki, a Székesfővárosi Magyar Ki-
rályi Államrendőrséghez. (Belügyi Köz-
löny, 1898.V.18. 3. o.)

Néhány héttel később Háromszék vár-
megye főispánja Kézdivásárhely rendőr-
kapitányává nevezte ki. Ezzel egy olyan 
pályafutás kezdődött, amelynek külön-
böző megítéltetései mély nyomot hagy-
tak a korabeli sajtó hasábjain.

Az 1900. október 16-i felfüggesztés 
alapját azok a vádak jelentették, amelye-
ket Dobay János (előző rendőrkapitány) 
főjegyző jelentésbe foglalt. A döntés el-
len a képviselőtestület kisebbsége ered-
ménytelenül tiltakozott. Az ügyet áttet-
ték a törvényszékhez. A hírt közreadó 
Székely Nemzet (1900.X.22. 3. o.) meg-
jegyezte, hogy Köpeczi Bócz József a ki-
nevezését követő hónaptól már súrlódás-
ba került egyes hivatalnoktársaival.

Háromszékvármegye Közigazgatási 
Bizottsága a felfüggesztett rendőrkapi-
tányt visszahelyezte hivatalába, melyre 
a város képviselőtestülete a belügymi-
niszterhez kilenc tagú küldöttséget me-
nesztett kérve a vármegye határozatának 
a megsemmisítését. A belügyminisz-
ter helybenhagyta a város felfüggesz-
tési intézkedését és fegyelmi vizsgálat 
lefolytatásárra utasított az alispánt, aki 
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A REPÜLŐTERVEZŐ 
RENDŐRKAPITÁNY

Köpeczi Bócz József {Botz József, Bótz József, Köpetzi-Bótz József, Köpeczi Bocz József}
(Köpec, 1862.I.29.-1935 körül) 1898 tavaszán nyert kinevezést Kézdivásárhely rendőr-
kapitányi állásába, melyet, személyét érintő, nagyobb kihagyásokat hozó, nehézségek 

mellett, 1905 év végéig töltött be. (Székely Nemzet, 1898.V.18. 3. o.; 1906.V.30. 2. o.; Tolnai  
Világlapja, 1939.III.8. 22. o.)
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1901. április 25-ét és 26-t jelölte meg a 
vizsgálat napjaiul. (Magyar Polgár, 1901.
IV.26. 5. o.)

Az elhúzódó ügy a Kézdivásárhelyi 
Királyi Törvényszéken 1903 év elejére 
zárult le, mégpedig a vádlott felmentésé-
vel. A tudósító arról is írt, hogy a nagy-
tehetségű fiatal rendőrkapitány a vissza-
élésekkel szemben erélyesen lépett fel, 
amely nem tetszett azoknak a tekintélyes 
polgároknak, akiknek a neve összefüg-
gésbe került gyanús ügyekkel. Kézdivá-
sárhely közönségének egy része kérte a 
rendőrkapitányt foglalja el újra a poszt-
ját és kérvényt intéztek a belügyminisz-
terhez valamint a pénzügyminiszterhez 
indítványozva bizottságok kiküldését, a 
bírósági eljárás során felmerült kompro-
mittáló titkok vizsgálatára. A kérvényt 
az újság szerint négyszáz tekintélyes pol-
gár írta alá. (Független Magyarország, 
1903.I.17. 13. o.)

Időközben Köpeczi Bócz József 1902 
őszétől a tulajdonában lévő és szerkesz-
tésével, rövid ideig kiadott, Kézdivásár-
hely és Vidéke folyóiratban a város veze-
tését támadó cikket és verset jelentetett 
meg. (Budapesti Napló, 1903.X.16. 11. 
o.; Csíki Székely Múzeum Évkönyve 11-
12. (2016) 109. o.) E közlemények mi-
att Kézdivásárhely tanácsának panasza 
alapján a Királyi Ügyészség vádat emelt 
a rendőrkapitány ellen. A bírósági eljá-
rás a Fővárosi Törvényszék előtt folyt 
le 1903 októberében és decemberében. 
Köpeczi Bócz József védekezésében elő-
adta, hogy a Kézdivásárhelyi Városi Ta-
nács tagjai hajszát indítottak ellene, ül-
dözték, ügye hosszú ideje nem került 
lezárásra, amiért nagyon elkeseredett.  
A kihallgatott tanúk súlyos szabálytalan-
ságot alátámasztó vallomást nem tettek. 
Az esküdtek marasztaló verdiktje alap-
ján a bíróság Köpeczi Bócz  Józsefet be-
csületsértés vétségéért háromhavi fog-
házra ítélte. A vádlott semmiségi panaszt 
jelentett be. Az esettel fővárosi és vidé-
ki lapok is foglalkoztak. A polgármes-
ter 1904. augusztus 1-én számolt be az 

előző évi eseményekről, tevékenységről. 
Rögzítette, hogy a tanács tudomásul vet-
te a háromhavi fogházbüntetést és hatá-
rozatot hozott újabb fegyelmi elrendelé-
sére. Egyidejűleg beszüntették Köpeczi 
Bócz Józsefnek a felfüggesztése alatt járó 
egyharmadrész fizetést és lakbért. E ha-
tározat harmadfokon a belügyminiszter 
által megsemmisíttetett. (Székely Nem-
zet, 1904.VIII.1. 2. o.) A város vezetése 
és rendőrkapitánya közötti ellentét végül 
is Köpeczi Bócz József állásvesztésével 
végződött. Az 1906. május 28-án tartott 
háromszékvármegyei közgyűlés vissza-
utaló mondata szerint „Fegyelmi úton hi-
vatalvesztésre szóló jogerejű határozat-
tal megüresedett Kézdivásárhely városi 
rendőrkapitányi állásra meghirdetett pá-
lyázat” került kiírásra. Mindenesetre Ma-
gyarország tiszti cím- és névtárában, az 
1899-1905 években kézdivásárhelyi rend-
őrkapitányként Köpeczi Bócz József sze-
repel. A későbbiekben pedig nyugállomá-
nyú rendőrkapitánynak tüntette fel magát.

Köpeczi Bócz József rendőrkapitá-
nyi működése során 1898-ban felvetet-
te egy olyan album kiadását, amelyben 
az ország összes rendőrkapitánya szere-
pel. A megvalósítás céljából körlevélben 
kérte a városi rendőrkapitányokat, hogy 
küldjék el hozzá fényképeiket, valamint 
tudassák életkorukat és szolgálati éve-
iket. Az album elkészültét igazoló ada-
tot nem sikerült felkutatni. Szükséges vi-
szont megjegyezni, hogy már 1892-ben 
Győrött (Rédei Miklós: Magyarország 
városi rendőrsége és annak újjászervezé-
se tekintettel a közigazgatás államosítá-
sára), 1898-ban Gyulán (Endrődy Géza: 
Magyarország rendőrsége az államosí-
tás előtt), 1904-ben Pécsett (Selényi An-
tal: Rendőrségi zsebkönyv az 1904. évre), 
1909-ben Budapesten Gegus Dániel-Szé-
kely Vladimir-Mezei Sándor: A Közbiz-
tonság almanachja 1910. évre), 1913-ban 
Iglón (Tisza Miksa: Magyarország rend-
őrségének története. Második kiadás 
1925, Pécsett) jelentek meg az ország 
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Köpeczi Bócz József
Fotó: Tolnai Világlapja, 

1904.IX.25. 1305. o.
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rendőrségeit bemutató munkák, azonban 
egyik sem érte el a teljességet. Több vá-
ros rendőrségéről egyáltalán nem sike-
rült a szerzőknek adatot beszerezni.

1899. december 10-re virradó éjsza-
ka a Kézdivásárhelyre közlekedő vo-
nat Eresztövény és Bila állomások kö-
zött, mintegy 70 utassal, a hó fogságába 
került. A mínusz tíz fokos hidegben 24 
órán keresztül segítség nélkül marad-
tak. A vonaton utazó Köpeczi Bócz Jó-
zsef rendőrkapitány higgadt, tapintatos 
eljárásával és beszédével lecsendesítette 
a gyalog útnak indulni szándékozó két-
ségbeesett embereket, megakadályozva, 
hogy a „minden emberi képzelmet felül-
múló pokoli éjszakán” fagyhalál áldo-
zataivá váljanak. (Magyarország, 1899.
XII.21. 8. o.)

1912-ben hirdetések jelentek meg a 
Budapest, Erzsébet körút 15. szám alat-
ti székhelyű GLOBUS magándetektív 
irodáról, melynek ügyvezető igazgatója 
Köpeczi Bócz József volt rendőrfőkapi-
tány.

Sportkedvelő volt, nemcsak tornata-
nárként, hanem aktív sportolóként is. 
Sportversenyeken szerzett érmeinek a 
száma meghaladta a félszázat. 

Eredményeiről gyakran lehetett olvas-
ni a Vadász- és Versenylap, valamint a 
Herkules sportbeszámolóiban. Korcso-
lya versenyeken és atlétikai számokban 
jeleskedett.

Elhivatottan vett részt a magas 
velocipédezés életben tartása céljából 
1895 augusztusában létrehozott egyesü-
letek szervezésében. Mind az Excelsior 
Magas Kerékpár Egyesület, mind az 
Excelsior Magas Kerékpár és Vívó Egye-
sület alelnöke volt. A magas kerékpáro-
zók, azért, hogy egész évben érintkez-
hessenek, a korcsolyázást és a vívást is 
gyakorolták. 

Tevékenykedett az irodalom külön-
böző területein is. Az 1900-as évek ele-
jén tulajdonosa és szerkesztője volt a 
Kézdivásárhely és Vidéke lapnak, amely 
heti két alkalommal jelent meg. (Csíki 
Székely Múzeum Évkönyve 11-12. Csík-
szereda, 2016. 109. o.) Rendőrkapitány-
ként 1899-ben Kézdivásárhelyen írt 
Útmutató a §§§ tömkelegében című ta-
nulmánya különösen kivívta a sajtó elis-
merését. Kiemelkedő szerzeményeiként 
ismertek még Hamis kártyások múltja, 
jelene és jövője; Bűnügyi nyomozat Lon-
donban; Egy rejtélyes eset fázisban; A ka-
takombák. Cikkeinek, költeményeinek 
teret adtak: Kassai Szemle, Tata-Tóvárosi 
Híradó, Szatmár, Nemzeti Hirlap, Újpes-
ti Közlöny, Rábavidék, győri Független 

Újság, Vasárnapi Szünet, Mosonmegyei 
Lapok, Újpesti Hirlap, Aranyosvidék és a 
Vidéki költők Albuma (Kassa, 1896.)

A nyughatatlan, kalandos életű, �atal 
korában világjáró Köpeczi Bócz József 
sokat foglalkozott a repüléssel, a repü-
lőtervezéssel. Elképzeléseiről több hazai 
újság is beszámolt. 1901. szeptember 12-
én délelőtt a kereskedelemügyi minisz-
tériumban járt, ahol támogatást kért az 
általa feltalált repülőgép modelljének el-
készítéséhez. Elmondta, hogy közel 20 
esztendeje foglalkozik a probléma meg-
oldásával, melynek során kapcsolatba ke-
rült a téma kutatóival is. A Kereskedelmi 
Minisztérium műszaki osztályának vizs-
gálatát követően születik döntés a terve-
ző támogatásáról. (Magyarország, 1901.
IX.13. 6. o.)

1903 év elején a Zászlónk (1903.I.15. 
114. o.) című újság arról írt, hogy egy új 
repülőgép született. Köpeczi Bócz József 
véleménye szerint az általa feltalált repü-
lőgép elkészülte után engedelmesen fog 
repülni föl, le, jobbra, balra, előre, hátra 
és óránként 250-300 kilométert tesz meg.

A Tolnai Világlapja (1904.IX.25. 1305. 
o.) hírneves feltalálónak nevezte a repü-
lőgép tervezőjét valamint arról is beszá-
molt, hogy szerkezete körüli meg�gye-
léseiért és újításáért a Feltalálók Párizsi 
Akadémiája díszoklevéllel és aranyérem-
mel tüntette ki. A cikk szerzője arról is 

A Nemzeti Tornacsarnok. Fotó: Wikipédia.

Köpeczi Bócz József
Fotó: Jancsó Katalin: 

Háromszéki évfordulónaptár 2012.

KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
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szólt, hogy a repülő mellett egy soká for-
gó kerék is szerepel a feltaláló repertoár-
jában. Egy olyan kerék, amelyet, ha egyik 
nap megindítanak, még a következő nap 
is forog. 

Néhány évvel később arról lehetett ol-
vasni, hogy Köpeczi Bócz József „renge-
teg mozgatható légszívócső és farok al-
kalmazásával próbálgatja madárformájú 
motoros repülőgépét kormányozni. Per-
sze a kivitel itt pénzt kíván — nem ke-
veset. Ezek után nehéz elhinni azt, hogy 
hogyan fog beteljesedni Jókai jóslata, 
amely azt mondja, hogy az első kormá-

nyozható léghajó magyar ember találmá-
nya lesz.” (Zászlónk, 1908.IX.15. 5. o.)

Köpeczi Bócz József repülőgépének 
prototípusa ugyan nem készült el, mégis 
ebbéli munkássága alapján olvasható ró-
la, hogy a magyar aviatika úttörője volt.

Fotó: Tolnai Világlapja, 1904.IX.25. 
1305. o.

Boda Gergely (1859-Kézdivásárhely, 
1907.I.14.) 1900 őszétől 1905 végéig fő-
ispáni megbízással, helyettes rendőrka-
pitányi titulussal látta el a rendőrkapitá-
nyi teendőket, miután a kézdivásárhelyi 
képviselőtestület 1900. október 16-án 

Köpeczi Bócz Józsefet állásából felfüggesz-
tette. (Székely Nemzet, 1900.X.22. 3. o.) 

Nagy Iván: Magyarország családai (II. 
Kötet, 137. o.) című 1858-ban megjelent 
könyvében a köpeczi Boda famíliát Er-
délyben, Háromszékben és Udvarhely-
székben, élő székely családként említette. 

Apja Boda Sámuel (Küküllőszéplak, 
1807.-Buzásbesenyő, 1862.VII.31.) Buzás-
besenyő református lelkésze. 

Anyja gyulafehérvári Szegedy(i) An-
na (1816-Buzásbesenyő, 1908.VI.5.), akit 
hosszú özvegység után a református 
szertartás szerint helyeztek örök nyuga-
lomra a Buzásbesenyői Közös Sírkertben. 

Három testvére (Berta, Ida, Ilka) volt.
Felesége Rácz Karolin (1855-Budapest, 

1957.VI.4.), akivel 1883. december 27-én 
lépett frigyre. Házasságukban Jenő, Bé-
la, Géza, Rózsika, Irén nevű gyermeke-
ik születtek. Rácz Karolint 1957. június 
elején a református szertartás szerint he-
lyezték örök nyugalomra a Rákoskeresz-
túri Temetőben.

Boda Gergelyt a Kézdivásárhelyi Re-
formátus Temetőben helyezték örök nyu-
galomra 1907. január 16-án. (Budapes-
ti Hírlap, 1884.I.2. 7. o.; Egyháztörténet, 
1944.VII.1. 326. o.; Gyászjelentések)

Boda Gergely Kézdivásárhelyen, 1883-
ban már tanácsi írnok volt, az 1889. feb-
ruár 12-én tartott tisztújításon pedig 
rendőri tollnok lett. Már írnokként be-
töltötte a katonaügyi előadói posztot is. 
(Székely Nemzet, 1889.II.16. 3. o.) Ké-
sőbb rendőrfogalmazóvá lépett elő.

Társadalmi elismertséggel bírt, részese 
volt jótékonykodásoknak és rendes tagja 
a Vöröskereszt Egylet kézdivásárhelyi �-
ókjának. 

ERMI

Velocipéd verseny (Svédország, Ystad, 2021.) Fotó: Wikipédia.

A Párizsban kitüntetett repülőgép szerkezet.
Fotó: Tolnai Világlapja, 
1904.IX.25. 1305. o.

KRIMI
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Bács-Kiskun Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

TETTEN ÉRTÉK AZ ÖNJELÖLT
 „BÁDOGOSOKAT”

A kecskeméti járőrök pár perc alatt a 
helyszínre értek, majd elfogtak két tol-
vajt, akik épp egy lakatlan ház tetőszer-
kezetét bontották.

Bejelentést tett a Kecskeméti Rend-
őrkapitányságra tegnap este egy aggó-
dó fér�, mivel gyanús hangokat hallott a 
szomszédságában lévő lakatlan épületből.  
A vármegyeszékhely járőrei azonnal hely-
színre siettek, mivel sejtették, hogy betörés 
lehet folyamatban. Pár perc elteltével oda 
is értek, majd elfogtak egy nőt és egy fér-
�t, amint épp a tetőszerkezetet bontották.

A páros az egyik ajtót befeszítve ju-
tott be az ingatlanba, majd a magukkal 
vitt szerszámokkal egyből neki is láttak 
a „munkálatoknak”. A szemfüles szom-
szédnak és a gyors rendőri reagálásnak 
hála nem tudtak jelentős kárt tenni a te-
tőben a tolvajok. A kecskeméti illetősé-
gű 44 éves fér�t és 33 éves nőt őrizetbe 
vették. A nyomozók vizsgálják, hogy el-
követtek-e más bűncselekményt is az el-
múlt időszakban. 

KÍNAI ÁLLAMPOLGÁRT 
CSEMPÉSZETT, ŐRIZETBE VETTÉK

A Hercegszántói Határrendészeti Ki-
rendeltség munkatársa 2023. febru-
ár 2-án 22 óra 35 perckor – az 5107-es 
számú úton, Nagybaracska térségében – 
megállított egy személyautót. 

A kocsit egy magyar tartózkodási en-
gedéllyel rendelkező kínai állampolgár 
vezette, és a járműben rajta kívül egy 
másik fér� tartózkodott, aki kínainak 
vallotta magát, de sem személyazonos-
ságát, sem magyarországi tartózkodá-
sának jogszerűségét nem tudta hitelt ér-
demlően igazolni.

A gyanú szerint a sofőr a magyar-
szerb határ közelében vette fel utasát 
azért, hogy őt – ellenszolgáltatás fejé-
ben – Nyugat-Európába juttassa, ezért 
vele szemben a Bács-Kiskun Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek 
Osztálya embercsempészés bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
eljárást indított.

Az 53 éves, egyébként budapesti tar-
tózkodási hellyel rendelkező sofőrt előál-
lították és őrizetbe vették. Gyanúsított-
ként kihallgatását követően a nyomozók 
előterjesztést tesznek letartóztatásának 
indítványozására.

A jármű utasát a hatályos magyar jog-
szabályok értelmében – meghallgatását 
követően – visszakísérik az ideiglenes 
biztonsági határzárhoz.

Az embercsempészés bűntett alapeset-
ben egy évtől öt évig, minősített esetben 
akár öttől tizenöt évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.

LEZÁRTÁK A KECSKEMÉTI 
FIATALKORÚ BŰNÖZŐ ÜGYÉT

 Tavaly augusztus 9-én egy akkor 16 
éves �atalkorút vettek őrizetbe a Kecs-
keméti Rendőrkapitányság munkatársai.  
A vármegyeszékhely rendőreinek nem 
először akadt dolga a kamasszal, ugyan-
is számtalanszor azonosították bűncse-
lekmény feltételezett elkövetőjeként.

A notórius tolvajjal szemben több eljá-
rást is folytattak.

Ez esetben hat bűncselekmény miatt 
vonták felelősségre. Két étterembe is be-

tört, azonban üres kézzel kellett távoz-
nia: egyszer a riasztó zavarta meg, más-
kor pedig a kassza feltörésével gyűlt meg 
a baja. Emellett gyermekbiciklit lovasí-
tott meg egy lépcsőházból, de olyan is 
előfordult, amikor áldozata könnyelmű-
ségét használta ki, és nyitva felejtett ház-
ból vagy kocsiból tett szert tucatnyi hol-
mira. Máskor a sértett kapta rajta, amint 
próbálta ellopni a kétkerekűjét, ezért on-
nan is sietősen távozott.

A kecskeméti nyomozók kihallgatták 
a lopások miatt a �atal tolvajt, aki elis-
merte a bűncselekmények elkövetését.  
A napokban befejezték az ügy vizsgála-
tát, az iratokat pedig vádemelési javaslat-
tal küldték meg az illetékes ügyészségnek.

BOXERREL AZ IGAZSÁGÁÉRT

Baján, a távolsági buszmegállóban két 
�atalkorú verekedett össze. Az egyik �ú 
az első ütés előtt egy boxert vett fel és 
így ütötte iskolatársát. A verekedés miatt 

azonnal értesítették a bajai rendőröket, 
akik rövid időn belül elfogták a boxerrel 
támadó 15 éves gyereket. A rendelkezés-
re álló adatok alapján a tanulók vereke-
dése mögött korábbi iskolai inzultálások 
álltak. A 15 éves �atal ellen felfegyver-
kezve elkövetett garázdaság miatt indult 
büntetőeljárás. 

A rendőrség vizsgálja, hogy egyéb 
bűncselekmény felmerült-e az esettel 
kapcsolatban.
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Békés Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK

EGY MEGÚJULT UTCA, HÁROM
 BALESET, HAT SÉRÜLT

Tavaly nyáron újra aszfaltozták Békés-
csabán a Károlyi Mihály utcát. Ezután 
megváltozott a forgalmi rend, ami a ru-
tinból közlekedőknek komoly nehézsé-
get okozott. Alig négy hónap alatt három 
közlekedési balesetben hatan sérültek 
meg.

A korábbi rossz minőségű, keskeny 
földutat váltotta ki egy széles aszfalt-
burkolat tavaly nyáron Békéscsabán 
a Károlyi Mihály utcában, a Szabolcs 
utcától a Munkás utcáig terjedő 
szakaszon. A megújult út forgalmirend-
változást is hozott, a becsatlakozó utak 
ugyanis alárendeltjei lettek ennek az 
útszakasznak.

Korábban a Czuczor utcán, a Lo-
ránt� y utcán és a Scweidel József utcán 
közlekedők elsőbbségadási kötelezettség 
nélkül hajthattak tovább, amikor a 
Károlyi Mihály utcához értek. Most 
azonban már meg kell állniuk és el 
kell engedniük a Károlyi Mihály utcán 
közlekedőket. Az út átadását követően, 
2022-ben több baleset is történt ezen a 
szakaszon. Május 24-én a Lorán� y ut-
cai kereszteződésben egy teherautó és 
egy személygépkocsi ütközött össze, a 
balesetben az autó utasa könnyebben 
megsérült. Szeptember 5-én egy, a Czu-
czor utcán közlekedő személyautó ve-
zetője nem adott elsőbbséget a Károlyi 

Mihály utcából érkező autó vezetőjének. 
A baleset következtében hárman könnyeb-
ben egy ember pedig súlyosan megsérült. 
A vétkes sofőr elmondta, hogy járt már 
korábban ezen az úton és azt hitte, hogy 
továbbra is az a felsőbbrendű út, amin 
ő közlekedett. Három nappal később 
ugyanitt egy kerékpáros fér�  nem adott 
elsőbbséget egy autó vezetőjének. Neki-
hajtott a kocsinak, elesett és könnyebben 
megsérült.

Békés vármegyében 2022-ben a legtöbb 
személyi sérüléssel járó közlekedési bal-
eset elsőbbségadás elmulasztása miatt 
történt. A rendőrség ezért, és a felsorolt 
esetek kapcsán kéri a közlekedőket, hogy 
mindig � gyeljék a közúti jelzéseket és ne 
rutinból közlekedjenek! 

Ha egy útkereszteződéshez közelednek, 
mindenképpen lassítsanak és győződje-
nek meg arról, hogy van-e elsőbbségadási 
kötelezettségük!

TETTENÉRÉS, GYORS ELJÁRÁS

Láncfűrészt próbált lopni egy fér�  egy 
ház melléképületéből 2023. január 18-án 
este Sarkadon. Korábban már járt ott, se-
gített fát behordani, így tudta, hol kell ke-
resni a gépet. Feltörte a garázst és magá-
hoz vette a fűrészt, de az ott lakók közül 
egy nő tetten érte. 

Amikor kérdőre vonta az ismerőst, 
hogy mit keres ott, a fér�  letette a lopott 
dolgot és távozott. 

A Sarkadi Rendőrkapitányság a 26 éves 
sarkadi � atalember ellen lopás kísérlet 
miatt büntetőeljárást indított. 

A nyomozás vizsgálati szakaszában 
a rendőrök a szükséges nyomozási cse-
lekményeket két hét alatt elvégezték és 
az ügy iratait bíróság elé állítási javas-
lattal, 2023. február 3-án megküldték az 
ügyészségre.

MÉG A MOTOR IS JÁRT

Békés megyében a rendőrség őrizet-
be vett egy román állampolgárságú fér-
� t, mert a gyanú szerint öt határsértőnek 
akart segíteni abban, hogy miután Ro-
mánia felől az államhatárt illegálisan át-
lépték, tovább tudjanak utazni. A rend-
őrök Lőkösháza közelében tartóztatták 
fel őket.

Lőkösháza külterületén 2023. febru-
ár 2-án 9 óra körül a rendőrjárőrök fel-
tartóztattak egy román állampolgárságú 
fér� t, akivel öt határsértő volt. Közülük 
hárman pakisztáni, ketten pedig indiai 
állampolgárnak vallották magukat, de 
egyikük sem tudta hitelt érdemlően iga-
zolni személyazonosságát és azt, hogy 
jogszerűen tartózkodik Magyarországon. 

A helyszíntől pár száz méterre a rend-
őrök találtak egy üresen álló autót is, 
aminek még a motorja is járt. Kiderült, a 
25 éves román fér�  azzal akarta tovább-
vinni a migránsokat. A rendőrök az öt 
fér� t és kísérőjüket is előállították. 

A román fér� t a Békés Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztá-
lya embercsempészés bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt őrizet-
be vette. 

A pakisztáni és indiai fér� akkal szem-
ben a Lőkösházi Határrendészeti Kiren-
deltségen idegenrendészeti eljárás indult, 
majd átadták őket a román hatóság kép-
viselőinek.
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RONGÁLÁS MIATT FELELHET

A pécsi rendőrök befejezték az ügy 
vizsgálatát.

Rongálás vétség elkövetése miatt nyo-
mozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 
30 éves csonkamindszenti fér� ellen.  
A megalapozott gyanú szerint a fér� 
2022. december 18-án hajnalban Pécsett, 
a Széchenyi téren betörte egy könyves-
bolt kirakati üvegét.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök el-
fogták, előállították, majd kihallgatták 
gyanúsítottként. 

A fér� a terhére rótt bűncselekmény 
elkövetését elismerte, tettét ittasságával 
indokolta.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejez-
te, és az iratokat a napokban átadta az 
ügyészségnek.

ÚJABB DÍLER KEZÉN KATTANT 
A BILINCS

A rendőrök őrizetbe vették, majd kez-
deményezték a letartóztatását annak a 
47 éves magyarszéki fér�nek, aki a gya-
nú szerint drogot árult Baranya várme-
gyében.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság „Mecsek” Közterületi Támogató 
Alosztályának munkatársai 2023. janu-
ár 27-én délután két fér�t fogtak el egy 
magyarszéki ingatlanban. 

A rendőrök a házból egy 47 éves 
magyarszéki, és egy 35 éves komlói fér-
�t állították elő a főkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki őket a nyo-
mozók.

A 47 éves fér�t azzal gyanúsítják, hogy 
otthonában kábítószert tárolt, és a vár-
megye területén kereskedett is a droggal. 
A nyomozók a fér� lakásán megtartott 
kutatás alkalmával különböző rejtekhe-
lyen összesen bruttó 512 gramm fehér, 
kristályos új pszichoaktív anyagot, brut-
tó 222 gramm kábítószergyanús növényi 
törmeléket, valamint bruttó 14 gramm 
kábítószer gyanúját keltő tablettát talál-
tak és foglaltak le. A bűncselekmény el-
követéséből származó vagyon elvonása 
érdekében a vagyonvisszaszerzés kereté-
ben a nyomozók lefoglaltak egy LED te-
levíziót, valamint egy szoláriumgépet is.

A rendőrök a 35 éves fér� ruházatának 
átvizsgálása során szintén kábítószer-
gyanús anyagot találtak, amelyből a fér� 
fogyasztott is.

A díler ellen – őrizetbe vétele mellett – 
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűn-
tett, valamint kábítószer-kereskedelem 
bűntett elkövetése miatt nyomoz a Ba-
ranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, 
és kezdeményezték a fér� letartóztatá-
sát. A fogyasztó ellen pedig kábítószer 
birtoklása vétség elkövetése miatt indult 
büntetőeljárás.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
KÉPZÉS A POLGÁRŐRSÉGNÉL

A vármegyei rendőrök is előadást tar-
tottak, a Baranya Vármegyei Polgárőr 
Szövetség által 2023. január 28-án Or-
fűn megrendezett a polgárőr közleke-
désbiztonsági képzésen.

Az 56 fő részvételével megtartott kép-
zés célja a polgárőrség és a rendőrség 
közötti ezidáig sikeres közös közleke-
désbiztonsági és balesetmegelőzési tevé-
kenység további összehangolása és kiszé-
lesítése volt.

Az előadáson dr. Böröcz Károly rend-
őr alezredes a Pécsi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályvezetője elő-
adást tartott a jelzőőri forgalomirányí-
tási feladatok végrehajtásáról,  Bertáné 
Wingert Erzsébet rendőr őrnagy, a  
Baranya Vármegyei  Baleset-megelőzési 
Bizottság titkára tájékoztatást adott a 
baleseteket kiváltó fő okokról és azok 
megelőzési lehetőségeiről, Szilágyi Omer 
rendőr főtörzszászlós pedig prezentáció-
jában kitért a közös szolgálatok során a 
polgárőrök irányába felmerülő plusz el-
várásokra.

TIZENNÉGY GYANÚSÍTOTT ÉS
 KÖZEL  100 SÉRTETT

Egy országos csalássorozat végére tet-
tek pontot a baranyai nyomozók, vád-
emelést javasolnak.

Többrendbeli csalás, valamint közok-
irat-hamisítás elkövetése miatt nyomo-
zott a Baranya Vármegyei Rendőr-főka-
pitányság Gazdaságvédelmi Osztálya.

A megalapozott gyanú szerint egy 
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bűn-
banda tagjai az elmúlt években az ország 
több pontján, nyílászáró korszerűsí-
tés ürügyén csaltak ki pénzt idős embe-
rektől. Különböző cégek képviseletében, 
üzletkötőként eljárva házaltak, amely 
során elsősorban idős személyeket ke-
restek fel abból a célból, hogy szerződést 
kössenek velük a lakásuk nyílászáróinak 
korszerűsítésére. Mindemellett energeti-

Baranya Vármegyei
Rendőr-főkapitányság
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kai tanúsítványt is ígértek áldozataiknak, 
de volt akiknek a nyílászárók cseréjére is 
ajánlatot tettek.

A szerződés megkötése után az üzlet-
kötők a helyszínen kitöltöttek egy adat-
lapot a helyiségekről és a nyílászárókról, 
majd a felmérési díj gyanánt a vállalko-
zói díj jelentős részét készpénzben át-
vették, amelyről még számlát is adtak az 
ügyfeleknek.

A csalók sok esetben megelégedtek 
annyi pénzzel, amennyi épp volt otthon, 
de olyan is előfordult, hogy felajánlották 
az idős sértetteknek, hogy elviszik őket a 
bankba, vagy a bankautomatához, hogy 
pénzhez jussanak.

Még arra is ügyeltek, hogy az általuk 
használt szerződésben a fogyasztókra 
vonatkozó lényegi rendelkezések tudato-
san, a szinte már olvashatatlan apróbetűs 
részben szerepeltek. Mint például az is, 
hogy az általuk elvégzett „helyszíni fel-
mérés” önálló szolgáltatásnak minősül, 
így annak díja felmondás esetén sem jár 
vissza.

Áldozataikat tévedésbe ejtették azzal 
is, hogy energetikai tanúsítványt ígértek 
nekik, amelyet úgy tüntettek fel, mintha 
egy hiteles okiratot kapnának, azonban 
az valójában semmilyen értékkel nem 
bírt. 

Amikor pedig az ügyfelek jelezték, 
hogy szeretnének elállni a szerződés-
től, illetve a már ki�zetett összeget visz-
szakapni, akkor közölték, hogy a szerző-
dés értelmében nem áll módukban pénzt 
vissza�zetni.

Erről több bejelentés is érkezett az or-
szág békéltető testületeihez, akik az eljá-
rásuk során megállapították, hogy a „fel-
mérés” teljesítésével – amely ráadásul 
szintén értéktelen volt – a fogyasztókat 
megfosztották az indoklás nélküli elállás 
jogától, ezáltal pedig törvénybe ütköző, 
úgynevezett tilos szerződéseket kötöt-
tek, mivel azok jogszabály megkerülésé-
vel jöttek létre. 

Megállapították továbbá, hogy a fo-
gyasztók szerződéstől való elállása jog-
szerű volt, a vállalkozásnak a „felmérési 

díj” gyanánt átvett pénzösszegeket vissza 
kellett volna térítene. 

A cégvezető erről határozatot is kapott, 
azonban ennek ellenére tevékenységét 
tovább folytatta más-más gazdasági tár-
saságok neve alatt.

A közel 100 sértettnek – akiknek több-
sége pécsi – több mint 12 millió kárt 
okoztak a csalók, amelynek jelentős ré-
sze megtérült.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejez-
te, és az iratokat a napokban átadta az 
ügyészségnek.

AZ AUTÓN VEZETTE LE A DÜHÉT

Meghiúsult az adás-vétel, majd egy ka-
lapáccsal esett neki a megvásárolni kí-
vánt gépkocsinak egy budapesti fér�.  
A rendőrök eljárást indítottak ellene.

Egy fér� tett bejelentést a rendőrség-
re 2023. január 24-én délután arról, hogy 
egy másik fér� egy kalapáccsal szétver-
te az autója oldalát Pécsett, a Koksz ut-
cában.

A rendőrök a helyszínen megállapítot-
ták, hogy egy 42 éves budapesti fér� meg 
akarta vásárolni a sértett autóját, amelyet 
le is foglalózott. 

A vevő az adás-vétel előtt átnézette az 
autót egy pécsi szervizben, ahol közölték 
vele, hogy a járműnek rengeteg hibája van. 
Ekkor a budapesti fér� feldühödött, és kö-
vetelte a sértettől, hogy �zesse vissza ne-
ki a foglalót, majd többször belerúgott az 
autóba, illetve egy kalapáccsal is többször 
megütötte a jármű oldalát. A fér� a bűn-
cselekménnyel többszázezer forint kárt 
okozott a sértettnek.

A rendőrök a helyszínen elfogták a fel-
tételezett elkövetőt, majd előállították a 
rendőrkapitányságra. Gyanúsítotti ki-
hallgatásán beismerte tettét, ellene ron-
gálás bűntett elkövetése miatt nyomoz a 
Pécsi Rendőrkapitányság.

LÉPCSŐHÁZAKBÓL LOPOTT 
MOHÁCSON

A rendőrök egy 28 éves fér� ellen indí-
tottak eljárást.

A rendőrségre 2023. január 18-a és ja-
nuár 22-e között több bejelentés érkezett 
arról, hogy Mohácson, egy Kisfaludy ut-
cai, egy Szent Flórián utcai és egy Szent-
háromság utcai társasház lépcsőházából 
több cipőt, valamint egy lámpát elloptak.

Az eltulajdonított tárgyak értéke több 
mint 170 ezer forint.

A rendőrök a nyomozás során beazo-
nosították a feltételezett elkövetőt, majd 
elfogták és előállították a rendőrkapi-
tányságra, ahol kihallgatták gyanúsított-
ként.

A 28 éves mohácsi fér� beismerte a 
bűncselekmények elkövetését. Ellene lo-
pás vétség elkövetése miatt nyomoz a 
Mohácsi Rendőrkapitányság.

EL AKARTA ÜTNI
 HARAGOSÁT

A 25 éves mohácsi fér� ellen közúti ve-
szélyeztetés, valamint járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt bűntett elkövetése 
miatt nyomoz a Mohácsi Rendőrkapi-
tányság.

Gyanúsítottként hallgatták ki a rend-
őrök 2023. január 19-én azt a 25 éves 
helyi fér�, aki el akarta ütni a harago-
sát Mohácson. A gyanú szerint a fér� két 
nappal korábban éjfél előtt a személy-
gépkocsijával megjelent az egyik moh-
ácsi szőlőhegyen lakó ismerőse házánál, 
majd ott a jármű motorját többször fel-
pörgette. 

A zajra kijött a fér� ismerőse és annak 
felesége, ekkor a gépkocsivezető nagy se-
bességgel megindult feléjük, miközben 
fenyegetőzött. 

Autójával megpróbálta elütni őket, 
azonban még idejében ki tudtak térni 
előle, és bemenekültek a házba. 

A házaspárnak az eset során sérülése 
nem keletkezett. 

Ezután a fér� többször elhajtott a ház 
előtt, és folyamatosan fenyegette a lakó-
kat.

A gyanúsított ellen – akiről kiderült, 
hogy a bíróság korábban eltiltotta a jár-
művezetéstől – közúti veszélyeztetés, va-
lamint járművezetés az eltiltás hatálya 
alatt bűntett elkövetése miatt nyomoz a 
Mohácsi Rendőrkapitányság.
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SZEMÉREMSÉRTŐ FÉRFIT 
KERESNEK A RENDŐRÖK

A miskolci nyomozók a lakosság segít-
ségét kérik az elkövető azonosításához.

A Miskolci Rendőrkapitányság szemé-
remsértés vétség elkövetésének gyanúja 
miatt indított eljárást ismeretlen tettes-
sel szemben.

A gyanú szerint egy fér� 2022. decem-
ber 8-án a Miskolcon közlekedő 1-es szá-
mú villamoson egy �atal lány kezét a ka-
paszkodókorláthoz szorította, majd – a 
lány akarata ellenére - többször megsi-
mogatta a combját.

Az esettel kapcsolatban szükségessé 
vált a felvételeken látható fér� személy-
azonosságának megállapítása.

A Miskolci Rendőrkapitányság ké-
ri, hogy aki bármilyen információval 
rendelkezik a képen látható személy-
lyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 06-
46/514-506-os telefonszámon. Továbbá 
a nap 24 órájában elérhető a 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöldszáma, vagy a 
112-es - díjmentes - központi segélyhívó 
szám.

KERÍTÉSNEK HAJTOTTAK 
A GÁZOLAJTOLVAJOK

Lopott üzemanyaggal hajtottak kerí-
tésnek azok a tállyai tolvajok, akiket a 
rendőrség elfogott.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai 
Rendőrőrsének munkatársai 2023. feb-
ruár 4-én hajnali egy óra körül ellenőr-
zés alá akartak vonni egy járművet Tály-
lya belterületén. Az autó sofőrje a rendőri 
jelzés ellenére nem állt meg, tovább haj-
tott, majd néhány utcával arrébb kerítés-
nek ütközött.

A rendőrök miután ellenőrzés alá von-
ták a sofőrt és utasát, illetve átvizsgálták 
a járművet, kiderült, hogy a csomagtar-
tóban tárolt mintegy 400 liter üzemanya-
got nemsokkal korábban lopták el egy 
közeli telephelyről.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai 
Rendőrőrse lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljá-
rást a 34 éves sofőrrel, és 29 éves társával 
szemben.

A rendőrség az autót vezető fér�val 
szemben - a büntetőeljárás megindítása 
mellett - anyagai káros közúti közlekedé-
si baleset okozása miatt, helyszínbírságot 
is kiszabott.

A rendőrség a lefoglalt üzemanyagot 
az eljárás eredményeként visszaadta jo-
gos tulajdonosának.

LOPOTT KERÉKPÁRRAL MENT
 BICIKLIT LOPNI

A rendőrök elfogták azt a fér�t, aki egy 
Ózdon lopott kerékpárt egy serényfalvá-
ról lopott biciklire cserélte. 

Lopás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat eljárást az 
Ózdi Rendőrkapitányság egy 47 éves 
bánszállási fér�val szemben. A gyanú-
sított 2023. január 31-én Ózdon ellopott 
egy lezáratlan kerékpárt, amivel hazafe-
lé indult. A fér� útközben Serényfalván 
egy bolt elé letámasztott, szintén lezárat-
lan biciklit tulajdonított el, miközben a 
másikat a helyszínen hagyta.

A rendőrök még aznap, Putnokon ál-
lították meg a fér�t, aki beismerő vallo-
mást tett a kerékpárok ellopása ügyében.

A rendőrségre előállított kerékpártol-
vajjal szemben felmerült a gyanú, hogy 
a fér� további hasonló módon elkövetett 
lopásokkal is gyanúsítható.

Az Ózdi Rendőrkapitányság az ilyen 
és hasonló esetek elkerülése érdekében 
kéri az érintettek figyelmét, hogy ne 
váljanak áldozattá:
• Mindig lakatolják le kerékpárjukat, ak-

kor is, ha csak öt percre szaladnak be a 
boltba, vagy a postára!

• A kerékpár lezárásához válasszanak 
erős, vastag láncú vagy U-alakú laka-
tokat!

• Amennyiben hosszabb időre kényte-
lenek otthagyni kerékpárjukat, akkor 
érdemes a lámpát, kulacsot, pumpát, 
illetve mindent, ami mozdítható a ke-
rékpárról levenni.

• Figyeljenek arra is, mihez rögzítik a bi-
ciklit lezáráskor! Ne lakatolják le köny-
nyen elmozdítható tereptárgyakhoz!

• Javasoljuk, hogy jegyezzék fel kerékpár-
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juk egyedi azonosítóit (pl. típus, váz-
szám, sérülések, méret, szín, felszerelés), 
és érdemes fényképet is készíteni róluk. 
Amennyiben megtörténik a baj, ezen 
adatok segítik a rendőrség munkáját, a 
felderítést és a kerékpár visszaadását a 
tulajdonosnak.

KERESSÜK SZABÓ KITTIT

A rendőrök a lakosság segítségét kérik 
egy kazincbarcikai lány megtalálásához.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
körözési eljárást folytat Szabó Kitti 16 
éves kazincbarcikai lakos eltűnése ügyé-
ben.

A lány 2022. december 28-én távozott 
el budapesti tartózkodási címéről, azóta 
ismeretlen helyen tartózkodik, a felkuta-
tására tett rendőri intézkedések ez idáig 
nem vezettek eredményre.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki bármilyen infor-
mációval rendelkezik a képen látha-
tó személlyel kapcsolatban, hívja a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját a 06-46/514-506-os 
telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 
112-es központi segélyhívó telefonszá-
mok a nap 24 órájában fogadják a beje-
lentők hívásait. A névtelenség megőrzése 
mellett is tehetnek bejelentést az ingye-
nesen hívható 06-80-555-111 „Telefonta-
nú” zöldszámán.

A LOPOTT KÁRTYÁVAL 
FIZETTEK

A mezőkövesdi rendőrök elfogták az a 
két asszonyt, akik egy bogácsi kemping-
ből eltulajdonított bankkártyával külön-
böző üzletekben cigarettát és élelmisze-
reket vásároltak.

Lopás és információs rendszer fel-
használásával elkövetett csalás bűn-
tett megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rendőr-
kapitányság egy 20 éves szomolyai és egy 
31 éves bogácsi nővel szemben. Az eljá-
rás adatai szerint a gyanúsítottak 2022. 
január 28-án az esti órákban, Bogácson 
az egyik kemping nyitva hagyott apart-
manjába bementek, és onnan a vendég 
személyes iratait, bankkártyáját, illetve 
több mint százezer forint készpénzét tu-
lajdonították el. Az elkövetők másnap a 
lopott bankkártyával különböző bogácsi 
üzletekben három alkalommal �zettek, 
melyek során dohánytermékeket és élel-
miszereket vásároltak. 

A nők a lopott �zetőeszközzel így több 
mint harmincezer forintot költött el.

A rendőrök a bejelentést követően pár 
órán belül a két elkövetőt otthonukban 
elfogták, majd gyanúsítottként hallgat-
ták ki.

ÁLLAMHATÁRON ÁTLÉPŐ 
BŰNÜLDÖZÉSI GYAKORLAT

Az államhatáron is átlépő bűnüldözési 
gyakorlat után élesben is feltartóztattak 
egy bűncselekményben érintett autót és 
annak utasait a rendőrök az M3-as autó-
pályán.

A határon is átlépő bűnözés elleni ered-
ményes fellépés érdekében közös gya-
korlatot tartott a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központja és a 
Sátorlajújhely-Slovenské Nové Mesto 
magyar-szlovák kapcsolattartási szolgá-
lati hely.

A magyar és szlovák rendőrök közös 
gyakorlatának többek között az volt a 
célja, hogy közösen szimulálják az állam-
határon átlépő bűnüldözést. 

A 2023. február 2-án végrehajtott gya-
korlat azt feltételezte, hogy egy migrán-
sokat szállító autó a rendőri jelzésre nem 
áll meg és Magyarország területéről Szlo-
vákia felé tart. Az autót pedig a magyar 
és szlovák rendőrök közös erővel feltar-

tóztatják, és ellenőrzés alá vonják annak 
utasait.

Az akció céljai között szerepelt még 
az együttműködő felek közötti kommu-
nikáció hatékonyságának további növe-
lése, valamint a rendelkezésre álló erők, 
eszközök és az éles helyzetekben beveze-
tendő szükséges intézkedések gyakorlati 
megvalósítása.

A gyakorlaton részt vett a:
Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK Ren-

dészeti Igazgatóság Közlekedésrendésze-
ti Osztály Emődi Autópálya Alosztály, 
Encsi Autópálya Alosztály, Forgalomel-
lenőrző Alosztály,

A Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK, 
a Heves Megyei VMRFK, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg VMRFK, Hajdú-Bihar 
VMRFK Tevékenység-irányítási Köz-
pontjának munkatársai, a Kassai Kerüle-
ti Rendőr Igazgatóság munkatársai.

KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE 
A GYANÚ

Eljárást folytat a rendőrség egy 
mezőcsáti általános iskolában tanuló di-
ák bántalmazásával összefüggésben.

Kiskorú veszélyeztetése bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság Mezőcsáti Rendőrőrse egy 55 
éves helyi fér�val szemben. 

A nyomozás eddigi adatai alapján 2023. 
január 23-án egy mezőcsáti iskolában, az 
egyik tanórán 13 tanuló - a pedagógus 
biztatására - bántalmazott egy 12 éves �-
út, aki nyolc napon belül gyógyuló sérü-
léseket szenvedett el az eset kapcsán.

A nyomozók 2023. január 31-én gyanú-
sítottként hallgatták ki a tanárt, aki a ter-
hére rótt bűncselekményt nem ismerte el.
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LOPTAK A SEGÍTŐK

Egy idős házaspár gondozását vállalta 
három asszony Budapesten. Míg egyik 
kezükkel adtak, a másikkal elvettek: a 
gyanú szerint csaknem másfélmillió fo-
rintot loptak el.

Egy 91 éves fér� tett bejelentést a rend-
őrségre 2023. január 30-án, miután fe-
leségével észrevették, hogy belvárosi la-
kásukból néhány héten belül nagyobb 
összegű pénz tűnt el. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
V. Kerületi Rendőrkapitányság isme-
retlen tettes ellen rendelt el nyomozást.  
A nehezen mozgó házaspárhoz különbö-
ző időpontokban három asszony járt fel, 
hogy ápolják, gondozzák őket, illetve ta-
karítsanak. A lakásban tartott pénzhez 
bármelyikük hozzáférhetett, a belváro-
si rendőrök ezért február 1-jén egyesével 
igazoltatták őket, amikor a lakásból tá-
voztak. Két nőnél találtak is az idős em-
berektől ellopott bankjegyeket, összesen 
csaknem 200 ezer forint értékben, míg a 
harmadiknak a lakásából került elő kö-
rülbelül 1,2 millió forint, feltehetően eb-
ből a bűncselekményből származó pénz.

A belvárosi nyomozók a házkutatás és 
az elfogás során az eljárás alá vontaknál 
megtalált pénzt lefoglalták, a kétséget 
kizáróan bizonyíthatóan az idős pártól 

származó bankjegyeket már visszaadták. 
A házkutatás során lefoglalt pénz tekin-
tetében további bizonyítási eljárás szük-
séges.

Az 50 éves P. Piroskát, az 57 éves P. 
Krisztinát és az 58 éves T. Juditot na-
gyobb értékre, üzletszerűen elkövetett 
lopás bűntett megalapozott gyanúja mi-
att hallgatták ki az V. Kerületi Rendőrka-
pitányságon. Ketten részben beismerték 
a bűncselekmény elkövetését, a harma-
dik nő tagad. A büntetlen előéletű gya-
núsítottak szabadlábon védekeznek.

ŐRIZETBEN A SZURKOLÓI 
VEREKEDÉS EGYIK SZERVEZŐJE

A Budapesten vasárnap rendezett NB 
I-es i labdarúgó-mérkőzés előtt vereked-
tek össze többen a két csapat szurkolótá-
borából. A verekedésnek a perceken belül 
helyszínre érő rendőrök vetettek véget.  
A IX. Kerületi Rendőrkapitányságon ed-
dig 14 gyanúsítottat hallgattak ki, két fér-
�t – köztük az egyik szervezőt – őrizetbe 
vettek.

A fővárosban   2023. február 5-én dél-
után megrendezett Ferencvárosi TC – 
Újpest FC labdarúgó-mérkőzés előtt, 16 
óra 30 perc körül a két csapat szurkoló-
táborából több tucat ember verekedett 
össze egy Üllői úti parkolóban. A ren-
delkezésre álló adatok szerint egy em-
ber súlyos, többen könnyű sérüléseket 
szenvedtek. A verekedésnek a rendőrök 
perceken belül véget vetettek; elfogtak 
13 embert, a többiek elfutottak. A Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi 
Rendőrkapitányság csoportosan elköve-
tett garázdaság bűntett miatt indított el-
járást. 

A helyszínről előállított fér�akat gya-
núsítottként hallgatták ki – egyiküket, 
egy erőszakos bűncselekmény miatt ko-
rábban elítélt, mellékbüntetésként sport-

rendezvények látogatásától eltiltott 27 
éves fér�t őrizetbe vették. 

Az eljárás során a nyomozók elemezték 
a tér�gyelő kamerák felvételeit, és mobil-
telefonokat foglaltak le. A beszerzett ada-
tok alapján február 6-án este IV. kerületi 
lakásában elfogtak egy 28 éves fér�t, aki 
a megalapozott gyanú szerint üzenetkül-
dő alkalmazásokon keresztül szervezte a 
verekedést, és abban részt is vett. Az erő-
szakos bűncselekmény miatt korábban 
büntetett fér� nem tett vallomást, a rend-
őrök őrizetbe vették.

A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitány-
ság folytatja az eljárást.

TÉRFIGYELŐ KAMERA 
BUKTATTA LE A BALTÁS 

BICIKLITOLVAJT

Biztos sikerre ment a tolvaj, aki egy 
buszmegállóban lezárt kerékpár lakatját 
egy baltával vágta le 2023. február 1-jén 
dél körül, Budapest XVIII. kerületében. 

A biciklivel a helyszínről elhajtott, 
azonban a tér�gyelő kamerákat keze-
lő rendőrök elől nem menekülhetett; ki-
szúrták és az egyenruhások alig két utcá-
nyira elfogták. 

A 33 éves O. Flórián a bűncselkemény 
elkövetését elismerte, és elmondta, hogy 
a baltát, valamint a levágott lakatot út 
közben hazavitte. 

A rendőrök a fér� lakóhelyén tartott 
kutatás során megtalálták és lefoglalták 
a bizonyítékokat.

Később kiderült, hogy a fér� néhány 
nappal korábban ugyanabból a buszmeg-
állóból, hasonló módszerrel már ellopott 
egy kerékpárt. A XVIII. kerületi rend-
őrök O. Flóriánt két rendbeli lopás bűn-
tett megalapozott gyanúja miatt hallgat-
ták ki. A gyanúsítottól lefoglalt biciklit a 
nyomozók még a bűncselekmény napján 
visszaadták a tulajdonosának. 

RENDŐRSÉGI HÍREK
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RENDŐRSÉGI HÍREK

BEZSÁKOLVA

A józsefvárosi nyomozók tetten érték 
és elfogták azt a két fér�t, akik a gyanú 
szerint zsákszámra lopták ki a ruhákat 
egy VIII. kerületi plázából.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága lo-
pás bűntett miatt folytat eljárást két bu-
dapesti fér�val szemben, akik a gyanú 
szerint 2023. február 4-én 0 óra 27 perc 
körül közel félmillió forint értékű ruha-
neműt tulajdonítottak el egy józsefvárosi 
pláza egyik ruhaüzletéből.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
L. András a bolt vagyonőreként két zsá-
kot pakolt tele különféle ruhadarabok-
kal, majd azokat az üzlethez érkező D. 
 Róbertnek átadta. A két zsákkal távozó 
fér�t a nyomozók a plázából kilépve el-
fogták, így lopási kár a ruhák lefoglalásá-
val megtérült.

Tíz perccel később L. Andrást is elfog-
ták az üzletben, majd mind a két fér�t a 
kerületi kapitányságra állították elő.

A nyomozás adatai szerint L. András 
már 2023. január 9. és február 2. között is 
többször tulajdonított el a divatüzlet áru-
jából hasonló módszerrel, amellyel több 
mint négymillió forint kárt okozott.

A két fér�t a nyomozók lopás bűntett 
miatt hallgatták ki gyanúsítottként, vala-
mint őrizetbe vételük mellett előterjesz-
tést tettek letartóztatásuk indítványozá-
sára.

Az 58 éves L. András a terhére rótt 
bűncselekmények elkövetését csak rész-
ben ismerte el, a gyanúsítás miatt pa-
nasszal élt. Elmondása szerint korábban 
ilyen bűncselekményt nem követett el, 
ám az otthonában tartott kutatás során 
több zsák ruhát találtak az üzlet címké-
jével ellátva. Az 53 éves D. Róbert nem 
tett vallomást.

MENTENI PRÓBÁLTÁK 
A MENTHETETLENT � ŐRIZETBEN 

A FELTÉTELEZETT ELKÖVETŐK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
XVII. Kerületi Rendőrkapitányság jár-
őrei 2023. január 24-én 14 óra 51 perc kö-
rül egy hipermarket parkolójában vontak 
ellenőrzés alá egy gépkocsit és annak há-
rom utasát. Az ellenőrzés során a rend-
őrök marihuána szagot éreztek, valamint 
észrevették, hogy az intézkedés alatt ket-
ten is megpróbáltak valamit a kocsi alá 
rejteni.

A rendőrök a gyanúsan viselkedő há-
rom fér� ruháját és az autót is átvizsgál-
ták, mely során mindhárom fér�nél és az 
autóban is kábítószergyanús anyagot ta-
láltak.

S. Zsoltot, Cs. Dánielt és Z. Zsoltot el-
fogták, majd előállították a kerületi rend-
őrkapitányságra.

A helyszíni intézkedés után a XVII. ke-
rületi nyomozók a feltételezett elkövetők 
lakását is átkutatták, ahol további kábító-
szergyanús anyagokat találtak.

Végül a rendőrök a ruházat és a ház-
kutatások során összesen bruttó 603 
gramm kábítószergyanús anyagot foglal-
tak le. Az elsődleges szakvélemények sze-
rint ezek között volt extasy, amfetamin 
és marihuána, melyek feketepiaci értéke 
meghaladja a kétmillió forintot.

A 60 éves S. Zsoltot, a 38 éves Cs. 
 Dánielt és a 40 Z. Zsoltot a XVII. Kerü-
leti Rendőrkapitányság munkatársai ká-
bítószer-kereskedelem bűntett miatt gya-
núsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe 
vételük mellett előterjesztést tettek letar-
tóztatásuk indítványozására.

HALÁLOS SZÚRÁS � BEFEJEZTÉK 
A NYOMOZÁST

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett 
gyanúja miatt folytatott eljárást egy bu-
dapesti fér�val szemben, aki a gyanú sze-

rint 2021. december 3-án 18 óra körül 
egy óbudai vendégház egyik lakásában 
szóváltásba keveredett annak üzemelte-
tőjével, majd egy közel 20 centiméteres 
pengéjű vadászkéssel többször megszúr-
ta. 

A fér� olyan súlyos sérüléseket szenve-
dett – az egyik szúrás a szívét érte -, hogy 
a helyszínen életét vesztette.

A rendőrséget a vendégház többi lakó-
ja értesítette, akik a mentők kiérkezéséig 
próbálták a sértettet újraéleszteni.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitány-
ságának járőrei B. Istvánt a helyszínen el-
fogták, majd a kerületi kapitányságra ál-
lították elő.

A nyomozás adatai szerint a tragikus 
támadás előzménye az volt, hogy a fő-
bérlő kérdőre vonta B. Istvánt, mivel az 
nem volt hajlandó szerződést hosszab-
bítani, ám kiköltözni sem akart a bérle-
ményből, illetve oda korábban többször 
is visszajárt és jogtalanul töltötte ott az 
éjszakákat.

A nyomozók az 58 éves fér�t emberölés 
bűntett megalapozott gyanúja miatt hall-
gatták ki, majd őrizetbe vették.

A nyomozók a szükséges eljárási cse-
lekményeket elvégezték, az ügy irata-
it pedig a napokban átadták az illetékes 
ügyészség részére.

AKI A VIRÁGOT SZERETI?

Virágboltot rabolt ki egy fér� Újpesten, 
két napon belül elfogták.

Egy maszkot viselő fér� lépett be egy 
újpesti virágüzletbe 2023. január 24-én, 
majd a tulajdonost késsel fenyegetve a 
kasszában lévő pénz átadására szólította 
fel. A nő félelmében néhány ezer forin-
tot adott át az elkövetőnek, aki nem érte 
be ennyivel: a maradék aprópénzt is kö-
vetelte tőle. Miután megszerezte azt is, el-
menekült a helyszínről. A nő a támadás 
során nem sérült meg.

Az újpesti rendőrök azonosították a fel-
tételezett elkövetőt, a kerületben lakó 39 
éves G. Árpádot, akit 2023. január 26-án 
a lakásán elfogtak, majd a IV. Kerületi 
Rendőrkapitányságra előállították. Gya-
núsítottként hallgatták ki felfegyverkez-
ve elkövetett rablás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt, amely során a bűncselek-
mény elkövetését beismerte. Az újpesti 
nyomozók a fér�t őrizetbe vették, és elő-
terjesztést tettek letartóztatásának indít-
ványozására.

RENDŐRSÉGI HÍREK
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CSAK EGY MOZDULAT

Az elmúlt hetekben Csongrád-Csanád 
vármegyében több személyi sérüléses 
közúti közlekedési baleset történt.

Csongrád-Csanád vármegyében több 
személyi sérüléses baleset történt az el-
múlt hetekben. Az eseteket elemezve el-
mondható, hogy az értintettek két al-
kalommal nem használták a biztonsági 
övet. A biztonsági eszközök alkalmazá-
sával a sérülések mértéke enyhébb is le-
hetett volna.

Használja a biztonsági övet!
„…hogy mindenki hazaérjen!”

BILINCSBEN A TOLVAJ

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság Vizsgálati Osztályának munka-
társai befejezték a nyomozást egy fér� 
ügyében, aki táblagépet, laptopot és ke-
rékpárt is lopott a városban.

A megalapozott gyanú szerint a 27 éves 
fér� 2022 augusztusa és szeptembere kö-
zött ellopta volt élettársa táblagépét és 
laptopját, egy másik lépcsőházból pedig 
egy kerékpárt is elvitt.

A rendőrök azonosították a helybe-
li fér�t, akit 2022. szeptember 16-án, a 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysá-
gon gyanúsítottként hallgattak ki.

Ellene lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás. A rendőrök a nyomozást befejez-
ték, az ügy iratait vádemelési javaslattal 
megküldték a Hódmezővásárhelyi Járási 
Ügyészségnek.

LOPOTT SZERSZÁMOKAT 
FOGLALTAK LE CSANÁDPALOTÁN

Ausztriából ellopott szerszámgépeket 
találtak egy furgonban Csanádpalota 
Autópálya Határátkelőhelyen a magyar 
rendőrök.

Az átkelőn 2023. február 2-án reg-
gel egy román állampolgárságú fér� je-
lentkezett kilépésre egy mikrobusszal.  
A gépjármű ellenőrzése során a rendőrök 
gyanúsnak találták a csomagtérben le-
takart szerszámgépeket, ezért felvették 
a kapcsolatot a külföldi társszervekkel.  
A konzultáció eredményeként megállapí-
tották, hogy a 3 millió forint értékű ra-
kományt előző nap lopták el egy bécsi 
építkezésről, ezért a szerszámokat a Ma-
kói Rendőrkapitányság nyomozói lefog-
lalták. A szállító sofőrt elfogták és előál-
lították. A gyanú szerint a fér� tudott a 
szerszámok eredetéről, amiket azért vá-
sárolt meg Ausztriában, hogy Romániá-
ban értékesíthesse.

Ellene pénzmosás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás.

AZ E�ROLLER CSENDES, 
DE NEM NYOMTALAN

A belvárosból lopott el egy e-rollert egy 
helybeli fér� Szegeden. A rendőrök meg-
találták és lefoglalták az eszközt, a fér� 
ellen pedig eljárást indítottak.

A 24 éves fér� 2023. február 1-én kora 
délután �gyelt fel a járműre, melyet egy 

gyógyszertár előtt hagyott lezáratlanul 
óvatlan tulajdonosa. A helyzetet kihasz-
nálva a tolvaj azonnal felpattant, majd si-
etősen távozott. Bár a jármű csendesen 
suhant, a rendőrök mégis nyomára buk-
kantak. A lopást követően már egy órán 
belül azonosították a feltételezett elköve-
tőt, akitől a rollert le is foglalták. Ellene 
üzletszerűen elkövetett lopás vétsége mi-
att indult eljárás a Szegedi Rendőrkapi-
tányságon.

ELFOGTÁK A TOLVAJT

Ellopta ismerőse mobiltelefonját egy 
fér� Szentesen. A rendőrök napokon be-
lül elfogták.

A megalapozott gyanú szerint egy 56 
éves szentesi fér� 2023. január 31-én reg-
gel egy helyi intézményben ellopta isme-
rőse őrizetlenül hagyott mobiltelefonját. 

A rendőrök azonosították a tolvajt, akit 
két nappal később már gyanúsítottként 
hallgattak ki a Szentesi Rendőrkapitány-
ságon, ahol a bűncselekmény elkövetését 
elismerte. A nyomozók az ellopott mo-
biltelefont lefoglalták és visszaadták tu-
lajdonosának.

Az 56 éves fér� ellen lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás.

ELFOGTÁK A GARÁZDÁT

Több kukát lerúgott és egy autó fény-
szóróját is betörte egy fér� Szegeden. Ga-
rázdaság és rongálás miatt kell felelnie.
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A megalapozott gyanú szerint egy szar-
vasi fér� 2023. január 28-án hajnalban 
egy szegedi szórakozóhely előtt agresszí-
van inzultált másokat és egy ott parko-
ló autóba belerúgott, annak fényszóróját 
betörte. 

Távozás közben a városban több kukát 
is lefejelt, valamint megrúgott. 

A nyomozók a közterületi kamerák fel-
vételeinek elemzésével azonosították az 
erőszakos fér�t, akit elfogtak és a Szege-
di Rendőrkapitányságra előállítottak. El-
lene garázdaság és rongálás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás.

BETÖRŐK RENDŐRKÉZEN

Három vendéglátó egységbe tört be 
egy szegedi �atal, majd társával további 
három elárusító pavilont szemelt ki, ér-
tékek után kutatva. A rendőrök elfogták 
őket.

A rendőrségre 2023. január 2-án érke-
zett bejelentés, mely szerint egy szege-
di büfébe betörtek, és a kassza tartalmát 
ellopták. A következő három hétben to-
vábbi három betörés és egy betörés kísér-
let is történt a környéken.

Az adatgyűjtés során egy helybeli 17 
éves �ú került a nyomozók látókörébe, 
aki a gyanúsítotti kihallgatása során a 
bűncselekmények elkövetését beismerte, 
részletes tényfeltáró vallomást tett. 

Miközben azonban a �atal már a rend-
őrségi fogdában volt, újabb bejelentés 
érkezett, hogy a belvárosban további 
három elárusító pavilont törtek fel isme-
retlenek. Itt az egyikbe bejutottak, onnan 
hangszórókat és különböző italokat vit-
tek el, míg két esetben megbontották az 
épületek oldalát, de be nem tudtak men-
ni.

A nyomozók megállapították, hogy 
ezek az esetek is a �úhoz köthetők, aki 
még elfogása előtt néhány órával követ-
te el a bűncselekményeket. Kiderült az is, 
hogy ezúttal bűntársa is volt. A rendőrök 
a szintén 17 éves �atalt előállították és 
gyanúsítottként hallgatták ki.

A Szegedi Rendőrkapitányságon dolog 
elleni erőszakkal elkövetett lopás bűn-
tette és más bűncselekmények megala-
pozott gyanúja miatt indult ellenük el-
járás. A rendőrök mindkét �atalkorút 
őrizetbe vették és előterjesztést tettek 
az ügyészségen letartóztatásuk indítvá-
nyozására.

ELTŰNÉS MIATT KERESSÜK 
UJSZÁSZI GÁBORT

A csongrádi rendőrök az állampolgá-
rok segítségét kérik egy 54 éves fér� meg-
találásában.

A Csongrádi Rendőrkapitányság körö-
zési eljárást folytat az ismeretlen helyen 
tartózkodó Ujszászi Gábor eltűnésének 
ügyében. A rendőrségre érkezett beje-
lentés szerint az 54 éves fér� 2023. január 
19-én ausztriai munkahelyéről magyar-
országi otthonába indult, a PPR-334 for-
galmi rendszámú Volvo típusú személy-
autójával, azonban oda nem érkezett 
meg, azóta életjelet nem adott magáról.

Ujszászi Gábor körülbelül 190 
centiméter magas és mintegy 110 
kilogramm, átlagos testalkatú. Feje 
kopasz, borotvált, őszes bajuszt és szakált 
visel, szeme színe barna. 

Különös ismertetőjele, hogy a bal vád-
liján egy kék kentaur tetoválás van.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen lát-
ható fér� jelenlegi tartózkodási helyével 
kapcsolatban információval rendelke-
zik, jelentkezzen személyesen bármelyik 
rendőri szervnél. Telefonon a névtelen-
ség megőrzése mellett bejelentés tehető 
Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-
főkapitányság 06/62/562-400-as hívószá-
mán, továbbá a 06-80/555-111-es „Tele-
fontanú” zöldszámán, valamint a 112-es 
központi segélyhívó telefonszámon.

FIATALOK AKARTAK RABOLNI
 SZENTESEN

A szentesi rendőrök elfogtak két �atalt, 
akik egy asszonyt próbáltak meg kira-
bolni a városban. Eljárás indult ellenük.

A 15 és 18 éves �ú 2023. január 21-én 17 
óra körül �gyelt fel a városban babako-
csit toló sértettre. Miután pénzhez akar-
tak jutni, eldöntötték, elveszik a nő tás-
káját. Követni kezdték, majd egy óvatlan 
pillanatban az idősebb �ú az asszonyhoz 
lépett és megragadta a retiküljét. 

A sértett azonban nem engedte el azt, 
és dulakodni kezdtek. A nő ekkor elesett, 
az alkalmi rabló pedig ezt látva, társával 
együtt elmenekült.

A Szentesi Rendőrkapitányság nyomo-
zói 48 órán belül azonosították a feltéte-
lezett elkövetőket, akiket elfogtak, előál-
lítottak és gyanúsítottként kihallgattak. 
Ellenük rablás bűntett kísérlete miatt in-
dult eljárás. A rendőrök őrizetbe vették 
őket és az illetékes ügyészségen kezdemé-
nyezték letartóztatásuk indítványozását.

SZINTE MINDEN SZABÁLYT 
MEGSZEGETT

Egy kiskunhalasi fér� bódult állapot-
ban vezetett Szegeden. A rendőrök elfog-
ták.

A szegedi rendőrök 2023. január 21-én 
este lettek �gyelmesek egy, az autójával 
bizonytalanul közlekedő fér�re a Kos-
suth Lajos sugárúton. Az intézkedés so-
rán nem csak arra derült fény, hogy a 
gépjármű nem rendelkezik kötelező fe-
lelősségbiztosítással, de az intézkedő jár-
őrök egy közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszköznek minősülő teleszkópos 
botot is találtak az autóban. A gépjármű-
vezető ruházatának átvizsgálása során 
18 gramm kábítószergyanús anyagot ta-
láltak, a későbbi vér- és vizeletvizsgálat 
pedig igazolta, hogy a kiskunhalasi fér-
� korábban MDMA és THC hatóanyagú 
kábítószert fogyasztott.

A fér�val szemben kábítószer-birtok-
lás vétségének megalapozott gyanúja mi-
att indult eljárás.
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BALESET SZEMTANÚIT KERESSÜK

A székesfehérvári rendőrök a lakosság 
segítségét kérik.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
számon közúti baleset okozása vétség el-
követése miatt folytat nyomozást.

A rendelkezésre álló adatok alapján 
2023. február 3-án 8 óra 50 perc körü-
li időben Székesfehérváron egy ismeret-
len személy a Gyümölcs utca irányából 
a Deák Ferenc utca felé közlekedett egy 
elektromos rollerrel, amikor a Budai út 
33. szám előtt egy, az ingatlanból a járdá-
ra lépő gyalogosnak ütközött, aki a bal-
eset következtében megsérült.

A Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság munkatársai kérik, hogy az eset kö-
rülményeinek tisztázása érdekében, aki 
szemtanúja volt a balesetnek, vagy ar-
ról információval rendelkezik, jelentkez-
zen személyesen a rendőrkapitányságon, 
vagy hívja a 06-22-541-600-as telefon-
számot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 
órájában elérhető 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöldszámán, illetve a 112-es, 
díjmentes segélyhívó számon.

Segítségüket köszönjük!

ÁGYNEMŰTARTÓBA BÚJT 
A RENDŐRÖK ELŐL

A 37 éves fér� úgy döntött, hogy egy 
csákvári lakóházban rejtőzik el a ható-
ság elől, miután a Kaposvári Törvény-
szék Büntetés-végrehajtási Csoportja el-
zárás miatt elfogatóparancsot bocsátott 

ki ellene. A rendőrök 2023. február 3-án 
délután megjelentek annál a csákvári in-
gatlannál, amelyben a keresett személy 
feltételezhetően bujkált. A fér� ott élő 
rokonai ugyan elismerték, hogy hozzá-
tartozójuk a házban él, de elmondásuk 
szerint nem tudtak a holléte felől. Az in-
tézkedő rendőröknek gyanús lett a ke-
resett fér� szobájában bekapcsolt álla-
potban hagyott televízió készülék, ezért 
elkezdték tüzetesebben is átvizsgálni a 
helyiséget. Gyanújuk néhány pillanattal 
később beigazolódott, miután megtalál-
ták a rejtőzködőt, aki a szobában talál-
ható fekhely ágyneműtartójában keresett 
menedéket az egyenruhások elől.

A rendőrök az elfogatóparancs alapján 
kőrözött fér�t helyszínen történt elfogá-
sát követően a Közép-Dunántúli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetbe vit-
ték.

INTERNETEN RENDELTE 
A MAGOKAT

A Bicskei Rendőrkapitányság munka-
társai befejezték az 53 éves fér�val szem-
ben kábítószer-készítésének elősegítése 
és további bűncselekmények miatt foly-
tatott ügy vizsgálatát.

A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya 2021 januárjában rendelt el nyo-
mozást egy gánti lakossal szemben. Az el-
járás adatai szerint a gyanúsított 2020. és 
2021. évben postai csomagkézbesítések 
útján kábítószergyanús növényi mago-
kat rendelt. Azokat az ügyben kirendelt 

szakértő megvizsgálta, és megállapította, 
hogy a lefoglalt anyagok mindegyike ken-
der növény magjai, melyekből megfelelő 
körülmények között THC tartalmú ken-
dernövények nevelhetők. Ezen túlmenő-
en a rendőrök azt is megállapították, hogy 
a gyanúsított 2022 februárjában szintén 
postai szolgáltatás igénybevételével több 
kábítószergyanús növényi mag mellett ta-
sakokat és matricákat is rendelt.

A gyanúsított lakóhelyéül szolgáló in-
gatlanban és annak környékén tartott 
kutatás során a nyomozók négy tő ká-
bítószergyanús növényt, a növények ne-
veléséhez használatos eszközöket, kábí-
tószergyanús növényi törmelékeket és 
magvakat, továbbá két légpuskát is talál-
tak, azokat lefoglalták és szakértői vizs-
gálatokra megküldték.

Az 53 éves gánti fér�t a nyomozók ká-
bítószer készítésének elősegítése bűntet-
te, kábítószer birtoklása vétség, továbbá 
lőfegyverrel vagy lőszerrel való vissza-
élés bűntette miatt kihallgatták, melynek 
során a bűncselekmények elkövetését el-
ismerte. Vallomásában elmondta, hogy a 
növényekből kábítószert nyert ki, és azo-
kat saját fogyasztásra tartotta. A magva-
kat az interneten rendelte, majd elültette.

A rendőrök az ügy vizsgálata során 
szükséges eljárási cselekményeket elvé-
gezték, és az iratokat a napokban az ille-
tékes ügyészségnek továbbították.

EMBERKERESKEDELEM ÉS 
KÉNYSZERMUNKA 

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBAN

Felszámolták a kizsákmányolást, el-
fogták az elkövetőket, és befejezték az 
ügy vizsgálatát a Dunaújvárosi Rendőr-
kapitányság munkatársai.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
emberkereskedelem és kényszermunka 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytatott eljárást T. Attila du-
naújvárosi lakos és társai ellen.
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A nyomozás adatai szerint a fér� 2019. 
évben internetes közösségi oldalon meg-
ismerkedett egy Somogy vármegyei nő-
vel, majd arra vette rá, hogy dunaújvá-
rosi lakásába költözzön, ott rendszeres 
haszonszerzés céljából prostitúciós te-
vékenységet folytasson, és az abból szár-
mazó bevételt neki, édesanyjának, vagy 
testvérének átadja. A sértettnek több 
hónapot követően sikerült csak elmene-
külnie kizsákmányolóitól. Emiatt új ál-
dozatot szemelt ki a gyanúsított, és egy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nőt 
ejtett tévedésebe. Neki szerelmet ígért, 
és rávette, hogy hozzá költözzön, és sze-
xuális szolgáltatást nyújtson más szemé-
lyeknek. A prostitúciós tevékenységből 
származó pénzösszegeket T. Attilának, 
a bűncselekmény elkövetésében segéd-
kező édesanyjának, vagy a fér� két test-
vérének kellett adnia. Az ilyen módon 
megszerzett anyagi javakat az elkövetői 
kör saját kiadásaira fordította.

A dunaújvárosi rendőrök a bűncselek-
mény felderítése során minden lehetsé-
ges adatot, bizonyítékot begyűjtöttek a 
bűnbanda tevékenységének felszámolá-
sa érdekében, és 2022 júniusában akciót 
szerveztek elfogásukra. A Fejér Várme-
gyei Rendőr-főkapitányság munkatár-
saival közösen végzett rajtaütés során a 
nyomozók az illegális tevékenységből 
származó bizonyítási eszközöket, továb-
bá vagyonvisszaszerzés keretében gép-
járművet és egyéb vagyontárgyakat fog-
laltak le.

Az ügy rendőrségi vizsgálata során T. 
Attila és édesanyja mindvégig letartóz-
tatásban volt, míg a két testvér szabadlá-
bon védekezhetett. A dunaújvárosi rend-
őrök az eljárásban szükséges nyomozási 
cselekményeket elvégezték, és a napok-
ban az iratokat az ügyészségnek átadták.

Amennyiben Ön lelki, �zikai bántal-
mazás, szexuális erőszak, vagy bármely 
egyéb jogsértés áldozatává vált, hala-
déktalanul tárcsázza a 112-es segélyhívó 
számot, vagy tegyen bejelentést bármely 

rendőrkapitányságon. Emellett segítséget 
kérhet az Országos Kríziskezelő és Infor-
mációs Telefonszolgálatot belföldről in-
gyenes hívható 06-80-20-55-20 zöldszá-
mán, vagy a nap 24 órájában ingyenesen 
hívható Áldozatsegítő Vonal 06-80-225-
225-ös számán is.

SZEMTANÚK JELENTKEZÉSÉT
 VÁRJUK

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya eljárást 
folytat közúti baleset gondatlan okozás 
miatt. Székesfehérváron, a Berényi úton, 
egy Renault típusú személygépjármű ve-
zetője közlekedett 2023. január 18-án 17 
óra 50 perckor a Kadocsa út felől az Olaj 
utca irányába. Haladása során a Berényi 
út 30. számnál található kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen nem adott elsőbbséget az ott 
áthaladó gyalogos részére és elütötte őt. 
A fér� az ütközés következtében súlyos, 
életveszélyes sérülést szenvedett. 

A rendőrség várja mindazok jelentke-
zését, aki a baleset időpontjában, 17 óra 
45 perc és 18 óra közötti időszakban ar-
ra közlekedett, esetleg szemtanúja volt a 
cselekménynek, vagy az esettel kapcsola-
tosan információval rendelkezik, hívja a 
Székesfehérvári Rendőrkapitányságot a 
06-22-541-600-as telefonszámon, illetve 
névtelensége megőrzése mellett tegyen 
bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-
80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, 
vagy a 112-es központi telefonszámon!

Segítségüket előre is köszönjük!

SEGÍTSEN, HA FELISMERI!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen 
tettes ellen.

A rendelkezésre álló információk alap-
ján a felvételen látható középkorú nő 
2023. január 9-én 10 óra 25 perckor Du-

naújvárosban, a Hajnal utcában magá-
hoz vette a sértett által ott felejtett bank-
kártyát, majd azzal 11 óra 27 perc és 11 
óra 41 perc közötti időben több dunaúj-
városi üzletben is vásárolt.

A bankkártya jogosulatlan felhaszná-
lójáról az egyik üzlet biztonsági kamerá-
ja felvételt készített. 

Az eset körülményeinek tisztázása, az 
elkövető felkutatása érdekében kérjük, 
hogy bárki, aki az esettel kapcsolatban 
információval rendelkezik, vagy a képen 
látható személyt felismeri, jelentkezzen 
személyesen a Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510 
telefonszámot, illetve névtelensége meg-
őrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 
órájában elérhető 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” zöldszámán, vagy a 112-es köz-
ponti telefonszámon!

Segítségüket előre is köszönjük!

AZT SE TUDTA HOL VAN

Több bejelentés is érkezett a rendőrség-
re 2023. január 18-án 14 óra körül, hogy 
egy Audi típusú személygépkocsi az 
M7-es autópályán, a Budapest felé veze-
tő oldalon szembe halad a forgalommal.  
A horvát állampolgárságú járművezető 
a 70-es kilométerszelvényhez érve egy 
szabályosan közlekedő gépkocsit kitéré-
si manőverre kényszerített, mely során a 
vétlen sofőr elveszítette irányítását a jár-
műve felett és a szalagkorlátnak ütközött, 
majd azt átszakítva a forgalmi oldalakat 
elválasztó füves területen állt meg. A bal-
eset során a járműben utazó mind a négy 
fő megsérült, őket a mentők kórházba 
szállították, az Audi vezetője adatai hát-
ra hagyása nélkül továbbhajtott.

Az egyenruhások a bejelentést követő-
en az autópálya 83-as kilométerszelvé-
nyében megállították a 64 éves fér�t, akit 
a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra 
előállítottak, ahol közúti veszélyeztetés 
bűntett és segítségnyújtás elmulasztása 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt hallgattak ki.
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FELTEHETŐEN ITTAS VOLT, 
BALESETET OKOZOTT

A győri rendőrök egy ráfutásos bal-
esetben intézkedtek.

Győrben, a 83-as főúton közlekedett 
egy 41 éves ukrán fér�  Chevrolet sze-
mélygépkocsijával 2023. február 7-én 19 
óra körüli időben. Haladása során – fel-
tehetőleg ittassága miatt – nem tartotta 
be a megfelelő követési távolságot, ezért 
nekiütközött az előtte forgalmi okok mi-
att álló 39 éves pápai nő által vezetett 
Volkswagen típusú gépjárműnek, ami 
nekicsapódott az előtte álló BMW-nek. 
A baleset során a Volkswagen vezetője 
megsérült, őt a mentőszolgálat munka-
társai kórházba szállították.

A járőrök a helyszínen a Chevrolet so-
főrjével szemben alkoholtesztert alkal-
maztak, ami pozitív értéket mutatott, 
ezért a Győri Rendőrkapitányság bünte-
tőeljárás keretében vizsgálja az eset kö-
rülményeit.

Felhívjuk a járművezetők � gyelmét ar-
ra, hogy már kismértékű alkoholfogyasz-
tást követően is az alábbi veszélyhelyzetek 
léphetnek fel a vezetés során:

Aki alkohol fogyasztását követően vezet, 
annak szűkül a látótere, így nehezebben 
veszi észre a fontos ingereket. A látás meg-
romlása általában nem tudatosul, ezért 
különösen veszélyes. Az ittas járművezető 
azt hiszi, hogy a látása tökéletes, és ennek 
megfelelően vezet.

A mozgásai pontatlanabbá válnak.  Ve-
zetés közben nagy szükség van a mozgá-
sok pontos irányítására, a kéz- és lábmoz-
gások összerendezésére. Alkohol hatása 
alatt a gépkocsik vezetői nem érzékelik 
időben a jármű kismértékű oldalirányú 
kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót 
késve hajtják végre, ennek következtében 
a járművet nem tudják egyenesen tarta-
ni az úton.

Alkohol hatására a döntési idő meg-
hosszabbodik, a hibás döntések száma 
növekszik. Csökken a felelősségérzet és az 
önkontroll.

„…hogy mindenki hazaérjen!”

KERÉKPÁROS ÉS 
SEGÉDMOTOROS ÜTKÖZÖTT

A Győr belvárosában történt közleke-
dési balesetben mindkét sofőr megsérült.

A rendőrségre 2023. február 7-én 19 
óra 30 perc körül bejelentés érkezett, 
hogy Győrben, a Bécsi kapu téren köz-
lekedési baleset történt. A helyszínre 
érkező egyenruhások megállapították, 
hogy egy 24 éves fér�  kerékpározott a 
Zeichmeister utca felől a Király utca irá-
nyába. Haladása során – mivel vélhető-
en a sebességét nem az út vonalvezetésé-
nek megfelelően választotta meg – neki 
ütközött egy 37 éves győri nő által veze-
tett elektromos rollernek. A balesetben 

mindkét sofőr megsérült, őket a mentő-
szolgálat munkatársai kórházba szállí-
tották.

Az eset körülményeit a Győri Rendőr-
kapitányság vizsgálja.

TETTEN ÉRT AKKUMULÁTOR�
 LOPÓ PÁROS GYŐRSZEMERÉN

A győri rendőrök két fér� t fogtak el.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központjába 2023. február 6-án, 
éjjel 1 óra után érkezett a lakossági beje-
lentés a két gyanús fér� ról, akik Győrsze-
merén, a Felpéci úton parkoló tehergépko-
csiból különböző tárgyakat pakoltak ki.

A bejelentést követően a helyszínre ér-
kező egyenruhások a teherautó mellett 
először egy nyitott állapotú autót talál-
tak, aminek csomagtartójában gépjármű 
akkumulátorok, és az utastérben külön-
böző szerszámok voltak. Majd az ott par-
koló kamionok mögött, bujkálva két fér-
� t fogtak el.

Az intézkedők megállapították, hogy 
az elfogott 33 éves marcalgergelyi és a 32 
éves pápai fér� ak a Felpéci úton parkoló 
kamion pótkocsijának tárolórekeszét fel-
nyitották, és onnan kettő akkumulátort, 
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egy nyomatékkulcsot és egy szerszám-
készletet tulajdonítottak el. Azonban a lo-
pás után a tetthelyről a rendőrök érkezése 
miatt nem tudtak autójukkal távozni.

Az egyenruhások az elfogást követően 
a fér�akat a Győri Rendőrkapitányság-
ra előállították, velük szemben a hatóság 
lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást, egyben 
vizsgálja, hogy más, korábban elkövetett 
hasonló jellegű vagyon elleni bűncselek-
ményekkel összefüggésbe hozhatók-e a 
meggyanúsított személyek.

LOPÁS MIATT KERESSÜK

A győri nyomozók az állampolgárok 
segítségét kérik az ismeretlen fér� azo-
nosításához.

A Győri Rendőrkapitányság lopás vét-
ség gyanúja miatt indított nyomozást egy 
ismeretlen elkövető ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a 
képen látható fér� gyanúsítható azzal, 
hogy 2022. december 21-én 18 óra 20 
perc körüli időben Győrben, a Kazinczy 
utcában egy vegyesboltból különféle áru-
kat lopott el.

A feltételezett elkövetőről az üzlet biz-
tonsági kamerái felvételt készítettek.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen lát-
ható fér�t felismeri, vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatban információval 

rendelkezik,  jelentkezzen a Győri Rend-
őrkapitányságon (Győr, Zrínyi utca 54.), 
illetve névtelensége megőrzése mellett 
hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját a 06-96-417-329-es 
hívószámon vagy az ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöld-
számát, illetve a 112-es központi segély-
hívót.

SZÁLLÁSOKRA TÖRT BE ÉS 
LAZÍTOTT � MOST ŐRIZETBEN 

PIHEN
A mosonmagyaróvári rendőrök bravú-

ros gyorsasággal fogták el azt a 24 éves 
fér�t, aki dolog elleni erőszak alkalmazá-
sával egy hotel recepciójába, ezt követően 
egy apartmanba tört be.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központjába 2023. január 28-
án a hajnali órákban érkezett bejelentés, 
amelyben a sértett arról értesítette a rend-
őrséget, hogy Mosonmagyaróváron, a 
Lucsony utcában található szálloda recep-
ciójának ajtaját ismeretlen elkövető besza-
kította, és onnan készpénzt valamint kü-
lönböző tárgyakat tulajdonított el.

Ugyanezen időszakban további jelzés 
érkezett a rendőrségre, hogy január 28-
án kora reggelre virradóra a városban, 
egy Kígyó utcai apartmanban is betörés 
történt.

A hotelbe érkező rendőrök a helyszínen 
a betöréses lopás tényét megállapították, 
majd annak kamerafelvételeit lefoglal-
ták. Az apartmanban történt intézkedés 
során az egyenruhások felfedezték, hogy 
a szálló egyik ágyát valaki használta, 
illetve különféle rongálások nyomait 
fedezték fel. 

A járőrök a helyiségben egy, az első 
betörésből származó – a szálloda 
logójával ellátott – fürdőköpenyt találtak, 
így egyértelművé vált számukra, hogy a 
két bűncselekményt ugyanazon személy 
követhette el.

A kamerafelvételek elemzését és érté-
kelését követően a nyomozók szinte per-
cek alatt beazonosították az elkövetőt, 
aki nem volt ismeretlen az egyenruhások 
előtt. 

A rendőrök az ügyben beszerzett ada-
tok, információk alapján megállapították 
a betörő feltételezett tartózkodási helyét, 
majd 2023. január 29-én 8 óra 30 perc-
kor Mosonmagyaróváron, a Királyhidai 
úton található panzió egyik szobájában 
elfogták a 24 éves helyi fér�t, akinek cso-
magjában megtalálták a Lucsony utcai 
hotelből ellopott értékek egy részét.

A rendőrségen a �atalembert a nyomo-
zók dolog elleni erőszakkal elkövetett lo-
pás bűntette, illetve lopás vétség kísérlete 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, aki a 
bűncselekmények elkövetését elismerte.

A Mosonmagyaróvári Rendőrka-
pitányság a helyi fér�t őrizetbe vette, 
és – mivel ellene több hasonló jellegű 
bűncselekmény elkövetése miatt van fo-
lyamatban büntetőeljárás – az illetékes 
ügyészség felé előterjesztést tettek letar-
tóztatásának indítványozására.

RENDŐRKÉZEN A VADHÁLÓT 
LOPÓ TOLVAJ

A soproni rendőrök elfogták azt a 25 
éves fér�t, aki egy iváni erdészeti telep-
helyről vadvédelmi hálót lopott el.

Betörés történt 2023. január 10-e és ja-
nuár 14-e között Iván településen, egy 
erdészeti telephelyen, ahol az elkövető a 
telep raktárépületéről eltávolította a la-
katot, és a helyiségben tárolt acél hálók-
ból ellopott két tekercs vadonatúj vadvé-
delmi hálót.

A szemfüles helyi körzeti megbízott 
időközben a településen adatgyűjtéseket 
hajtott végre, és az általa beszerzett ada-
tok alapján egy iváni ház udvarán meg-
találta az eltulajdonított két tekercs vad-
hálót.

A Soproni Rendőrkapitányság az ügy-
ben büntetőeljárást indított, amelynek 
során megállapították a lopás elkövető-
jét, akit az intézkedők 2023. január 26-án 
elfogtak, majd előállítottak. A nyomozók 
a 25 éves iváni �atalembert lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att gyanúsítottként hallgatták ki, amely 
során bűncselekmény elkövetését elis-
merte.

A vadhálót a rendőrök visszaszolgáltat-
ták a sértettnek.
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KILENC ÉV 9 HÓNAP 
FOGHÁZBÜNTETÉS 

ELŐL BUJKÁLT

A debreceni nyomozók egy budapes-
ti lakás spájzában találták meg azt a 39 
éves fér�t, aki ellen összesen hat elfoga-
tóparancs volt érvényben.

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-vég-
rehajtási Csoportja hat elfogató paran-
csot adott ki egy 39 éves fér� ellen, aki 
nem kezdte meg a jogerősen kiszabott, 
összesen 9 év 9 hónap szabadságvesztés 
büntetésének letöltését. A budapesti la-
kos lopás és csalás bűncselekmények el-
követése miatt lett elítélve.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűn-
ügy Osztályának olyan információ jutott 
a tudomására, hogy a fér� előbb Debre-
cenben, majd Hajdúhadházon húzta meg 
magát, végül pedig egy budapesti lakás-
ban bújt el a hatóságok elől. A nyomozók 
a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársaival közösen 2023. február 
6-án mentek érte, az ingatlan spájzában 
találták meg, majd előállították és átszál-
lították a büntetés-végrehajtási intézetbe.

„NAGYON FÁZTAM”

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
rendőrei hamarosan megtalálták az au-
tót, és azt a �atal fér�t is, aki a tulajdonos 
engedélye nélkül vitte el a járművet.

Egy berettyóújfalui fér� tett bejelentést 
a rendőrségre 2023. február 6-án 19 óra 
körül, hogy lakása előtt parkoló autóját 
valaki ellopta. A rendőrök a helyszínre 
mentek és adatgyűjtést végeztek, majd 
a Hajdú-Bihar Megyei Tevékenység-irá-
nyítási Központ az összes szolgálatban 
lévő járőrt tájékoztatta a keresett jármű-
ről. A gyors, összehangolt információ át-
adásnak köszönhetően, a konyári körzeti 
megbízottaknak és járőrtársuknak tűnt 
fel a körözött gépkocsi, ami a települé-
sen a bolt előtt parkolt. Az egyenruhások 
hamarosan elfogták azt a 19 éves �atalt 
is, aki nem tagadott. Kihallgatásakor azt 
mondta a nyomozóknak, hogy nem volt 
pénze buszjegyre, nagyon fázott, ezért 
keresett egy gépkocsit. Vezetői engedélye 
soha nem volt, de ez egyáltalán nem za-
varta. A meglovasítással pedig nem volt 
nehéz dolga, mert a tulajdonos benne fe-
lejtette az indítókulcsot. 

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság a 
gyanúsítottal szemben jármű önkényes 
elvétele bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatja le a büntető-
eljárást, valamint engedély nélküli veze-
tés miatt szabálysértési eljárás is indult 
ellene.

SÉRTETTEK JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK

A debreceni rendőrök további károsul-
tak jelentkezését várják.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást egy fér�vel szemben. A nyomo-
zás adatai szerint a gyanúsított 2023 ja-
nuárjában Debrecenben, a Csapókertben 
és annak környezetében többször is lo-
pott le nem zárt gépkocsikból. Többnyire 
szerszámokat, ruhákat, illatszereket, és 
hordozható hangszórókat vitt magával.

A nyomozók további sértettek jelentke-
zését várják az üggyel kapcsolatban.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya kéri, hogy akik a megadott 

időszakban és helyszíneken lopást szen-
vedtek el, jelentkezzenek a 06/52/516-
400-as telefonszám 24-45-ös (Nábrádi 
Krisztián rendőr törzszászlós) vagy a 25-
56-os (Bárczi Ottó rendőr alezredes) mel-
lékén.

A BIHARKERESZTESI 
HATÁRRENDÉSZETI 

KIRENDELTSÉG HÍREI

Lengyel hatóság által körözött 
nagyértékű személygépkocsit foglaltak 
le a rendőrök, valamint körzött személyt 
fogtak el, és túlsúlyos járművek vezetői-
vel szemben is intézkedtek.

Az ártándi közúti határátkelőhelyen 
2023. február 4-én 10 óra 35 perc körül 
kilépésre jelentkezett egy román állam-
polgárságú fér� az általa vezetett jármű-
szerelvénnyel, melyen egy lengyel rend-
számú BMW-t szállított. Az ellenőrzés 
során a határrendészek megállapították, 
hogy a nagyértékű autót a lengyel ha-
tóság körözi. A határrendészek a fér�t 
előállították, majd átadták a Berettyóúj-
falui Rendőrkapitányság illetékeseinek.  
A nyomozók a járművet lefoglalták és ér-
tesítették a körözést elrendelő hatóságot.

Nem sokkal később délután ugyan-
itt jelentkezett belépésre egy román ál-
lampolgár, akiről az ellenőrzéskor kide-
rült, hogy vele szemben a Szombathelyi 
Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja elfogatóparancsot adott ki. Az is 
megállapítást nyert, hogy a Körmendi 
Rendőrkapitányság garázdaság bűncse-
lekmény elkövetése miatt körözi. A 30 
éves fér�t elfogták, majd beszállították a 
büntetés-végrehajtási intézetbe.
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Ugyanaznap 21 óra 45 perckor jelentke-
zett kilépésre egy moldáv állampolgár az 
általa vezetett járműszerelvénnyel. A bi-
harkeresztesi rendőrök megállapították, 
hogy a járművezető nem rendelkezett a 
szükséges árufuvarozási engedéllyel, il-
letve a rakomány túlsúlyt eredményezett. 
A határrendészek a járművezetőt a sza-
bálytalanságok megszüntetésére, és ösz-
szesen 500 ezer forint közigazgatási bír-
ság meg�zetésére kötelezték.

LEKAPCSOLTÁK

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsít-
ható fér�t kapcsoltak le a debreceni nyo-
mozók.

Alig hajnalodott, amikor a debreceni 
nyomozók 2023. február 1-én kopogtat-
tak egy belvárosi lakás ajtaján. A rend-
őrök azért mentek, mert olyan informá-
ció jutott tudomásukra, hogy az ott lakó 
fér� kábítószert árul.

A lakásban tartott kutatás során a nyo-
mozók lefoglaltak több mint bruttó 200 
gramm kábítószergyanús növényi tör-
meléket, melynek egy része már alufóliá-
ba volt adagolva, illetve a drog porciózá-
sához használt eszközöket is. Ráadásul a 
fér�val szemben alkalmazott kábítószer-
gyorsteszt pozitív értéket mutatott, ami 
fogyasztásra utal.

A Debreceni Rendőrkapitányság bűn-
ügyesei a 24 éves nigériai állampolgárt 
kábítószer-kereskedelem bűntett meg-
alapozott gyanúja miatt hallgatták ki, 
őrizetbe vették, és előterjesztést tettek le-
tartóztatásának indítványozására.

NAGYKEREKINÉL AKARTA 
ELHAGYNI AZ ORSZÁGOT � 

ELFOGTÁK

Nagykereki Autópálya Határátkelő-
helyen jelentkezett kilépésre egy fér-
� 2023. február 1-én 10 óra 45 perckor.  
A biharkeresztesi rendőrök ellenőrizték 
az adatait, amely során kiderült, hogy 

vele szemben a moldáv hatóság elfogató-
parancsot adott ki lopás bűncselekmény 
elkövetése miatt. Az egyenruhások a 32 
éves moldáv állampolgárt előállították, 
majd átadták a Berettyóújfalui Rendőr-
kapitányság munkatársainak, akik őri-
zetbe vették.

NYERESÉGVÁGYBÓL ÖLTEK

A megalapozott gyanú szerint egy 
négyfős társaság megölt egy 54 éves fér-
�t Furtán. A hajdú-bihari nyomozók 24 
órán belül elfogták őket.

Egy furtai fér� tett bejelentést a rend-
őrségre 2023. január 27-én délután arról, 
hogy a szomszédját egy napja nem látta, 
viszont a ház bejárati ajtaja nyitva van. 
A járőrök azonnal a helyszínre mentek, 
ahol az ingatlan előszobájában holtak ta-
lálták az 54 éves tulajdonost. 

A helyszíni szemle, valamint az orvo-
si vizsgálat is megállapította, hogy a fér� 
halálát idegenkezűség okozta.

A hajdú-bihari bűnügyesek forrónyo-
mon indultak az elkövetők felkutatásá-
ra. Adatgyűjtést és tanúkutatásokat tar-
tottak, majd pár órán belül a látókörükbe 
került egy négyfős társaság, akiket kap-
csolatba lehetett hozni a bűncselekmény 
elkövetésével.

A nyomozás adatai szerint a 48, 28 és 
20 éves fér�ak, valamint társuk, egy 31 
éves nő meg akarták szerezni ismerősük 
pénzét. Átmentek hozzá 2023. január 26-
án, megverték, majd a magatehetetlenül 
fekvő fér� ruházatát és egész lakását át-
kutatták. Alig 40 ezer forintot zsákmá-
nyoltak, majd hazamentek.

Gyanúsítotti kihallgatásukat követő-
en a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették 
őket és előterjesztést tettek letartóztatá-
suk indítványozására.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztálya nyereség-
vágyból elkövetett emberölés bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
indított nyomozást velük szemben.

ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET
 OKOZOTT ÉLETTÁRSÁNAK

A Hajdú-Bihar vármegyei nyomozók 
emberölés kísérlet miatt bűnügyi őrizet-
be vették a 61 éves fér�t.

A bejelentés 2023. január 23-án kora 
este érkezett a debreceni kórházból. Egy 
orvos számolt be arról, hogy egy 50 éves 
nő súlyos fejsérülésekkel került be hoz-
zájuk, azonban a gyanú szerint az életve-
szélyes sebeket bántalmazás következté-
ben szerezhette.

A rendőrök a bejelentést követően 
azonnal adatgyűjtésbe és tanúkutatásba 
kezdtek. Hamar körvonalazódott, hogy 
a vámospércsi nő otthonában sérült meg, 
majd az is kiderült, hogy a 61 éves élet-
társával még előző este összevitatkozott.

A nyomozás adatai szerint a fér� a vita 
hevében egy fejszével többször megütöt-
te a sértett fejét. Pusztán a gyors és szak-
szerű orvosi ellátásnak köszönhető, hogy 
nem halt meg a súlyos bántalmazás kö-
vetkeztében.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomozói gyanúsítottként 
hallgatták ki a fér�t, majd bűnügyi őri-
zetbe vették. Letartóztatását a Debreceni 
Járásbíróság 2023. január 26-án elrendel-
te, emberölés bűntett kísérlet elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt kell fe-
lelnie.
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KÁBÍTÓSZER A GYÖNGYÖSI 
MŰHELYBEN

A nyomozók két fér� t hallgattak ki 
gyanúsítottként.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő 
Osztályának jelzése alapján, közösen a 
Gyöngyösi Rendőrkapitányság, valamint 
a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Tá-
mogató Alosztály munkatársaival 2023. 
február 1-én 16 órakor egy gyöngyösi 
műhelyben csaptak le két fér� re, mivel 
információ merült fel arra vonatkozóan, 
hogy ott kábítószerrel kapcsolatos bűn-
cselekmény zajlik.

A nyomozók a két fér� t előállították a 
rendőrkapitányságra, ahol mindkét sze-
mélynél pozitív értéket mutatott a gyors-
teszt. Az elsődleges szakértői vélemény 
alapján a műhelyben amfetamint és ma-
rihuánát találtak a rendőrök.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányságon B. 
Gábor gyöngyösi lakost és 47 éves társát 
kábítószer birtoklása bűncselekmény el-
követésének gyanúja miatt hallgatták ki.

KÖZÖS ELLENŐRZÉS AZ 
ÁRAMLOPÁSOK FELDERÍTÉSÉÉRT

A szakemberek Egerben tartottak el-
lenőrzést

Az Egri Rendőrkapitányság egyenru-
hásai az elmúlt héten Eger több utcájá-
ban az áramszolgáltató munkatársaival 
tartottak közös ellenőrzést az áramlo-
pások felderítése és visszaszorítása ér-

dekében. Az ellenőrzés során öt ingat-
lannál észleltek illegális árambekötést 
és felhasználást, amelyeket a szakembe-
rek meg is szüntettek. Az érintett lakók-
kal szemben a rendőrség eljárást kezde-
ményezett. Az áramlopással okozott kár 
mértékét vizsgálják.

Az Egri Rendőrkapitányság és a szol-
gáltató a közeljövőben is tervez hason-
ló ellenőrzéseket a városban, mivel a 
szakszerűtlenül, a biztonsági előírásokat 
megszegve történő illegális bekötések fo-
lyamatos életveszélyt jelentenek az elkö-
vetők környezetében.

ELVITTE A TEREPJÁRÓT

A gyöngyösi nyomozók őrizetbe vették 
a 22 éves gyöngyöspatai fér� t

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya jármű önkényes elvétele 
bűncselekmény gyanúja miatt indított 
eljárást egy gyöngyöspatai lakos ellen, 
aki 2023. január 29-én az esti órákban 
egy helyi telepről elvitt egy nyitott álla-
potban ott parkoló terepjárót, amiben az 
indítókulcs is benne volt.

A bejelentést követően a rendőrök me-
zőőri segítséggel január 30-án délelőtt 
Gyöngyöshalász külterületén a sárban 
elakadva megtalálták a keresett jármű-
vet, majd sikerült azonosítaniuk a bűn-
cselekmény elkövetésével összefüggés-
be hozható 22 éves fér� t, akit még aznap 
délután őrizetbe vétele mellett gyanúsí-
tottként hallgattak ki.

A fér�  beismerő vallomást tett, tovább 
az is kiderült róla, hogy 2022 júliusában 
hasonló módon már elvitt egy másik au-
tót is. 

A bíróság 2023. február 2-án a gyanúsí-
tott bűnügyi felügyeletének elrendelésé-
ről határozott. 

ODA A KÉJLAK

A hatvani nyomozók két fér� t gyanúsí-
tanak prostitúció elősegítésével.

A Hatvani Rendőrkapitányság nyo-
mozóinak információja alapján a Heves 
Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mély-
ségi Ellenőrzési és Közterületi Támoga-
tó Alosztályának rendőrei 2023. január 
25-én hajnalban rózsaszentmártoni ott-
honában elfogták azt a fér� t, aki prosti-
túció elősegítése bűncselekmény elköve-
tésével gyanúsítható.

A gyanú szerint a 32 éves K. Ákos 2022 
áprilisában kibérelt egy hatvani lakást, 
amelyet aztán napidíjért cserébe több 
nőnek rendelkezésére bocsátott, akik ott 
prostitúciós tevékenységet végeztek.

A rendőrök szintén elfogták O. Rudolf 
48 éves hatvani lakost, akit azzal gyanú-
sítanak, hogy a bérelt lakásban zajló bű-
nös üzlet zavartalanságát biztosította, 
amelyért K. Ákostól kapott � zetést.

Elfogásukat követően mindkét fér� t 
gyanúsítottként hallgatták ki a Hatvani 
Rendőrkapitányságon prostitúció előse-
gítése bűntett elkövetésének gyanúja mi-
att.

Kihallgatásukon beismerő vallomást 
tettek.
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TRAFIBOX HATVANBAN

Heves vármegyében először került ki-
helyezésre ilyen eszköz, ami elősegíti a 
gyorshajtókkal szembeni hatékonyabb 
fellépést.

Nemcsak megyénkben, de Magyaror-
szág egész területén a személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési balesetek legjel-
lemzőbb baleseti oka a gyorshajtás. A se-
besség emelkedésével egyenes arányban 
nő a baleseti kockázat.

A gyorshajtáson belül két típust külön-
böztetünk meg: az abszolút és a relatív 
gyorshajtást.
• Az abszolút gyorshajtásnak nevezzük, 

amikor valaki az adott útra megenge-
dett legnagyobb sebességet túllépve köz-
lekedik.

• A relatív gyorshajtásnak azt nevezzük, 
amikor a járművezető ugyan betartja 
az adott útra meghatározott sebesség-
határt, azonban nem az út vonalveze-
tésének, állapotának, a forgalmi-, az 
időjárási- és a látási viszonyoknak meg-
felelően választja meg járműve sebessé-
gét és ebből baleset történik.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében He-

ves vármegyében először Hatvanban ke-
rült kihelyezésre egy új sebességmérő esz-
köz, úgynevezett tra�box. A kétirányú, 
�x sebességmérő berendezés a Horváth 
Mihály úton (3-as főút) üzemel mostan-
tól. A 2023. január 24-én megtartott át-
adón Meggyesfalvi Tamás r. alezredes, a 
Heves Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztály vezető-
je elmondta, hogy a helyszín kiválasztása 
a helyi adottságok és a baleseti statiszti-
kai adatok �gyelembevételével történt, il-
letve a rendőrség továbbra is nagy hang-
súlyt fektet a gyorshajtók kiszűrésére. Az 
eseményt megtisztelte jelenlétével Szinyei 
András, Hatvan város alpolgármestere is.

A jövőben további tra�boxok kihelye-
zése is várható vármegyénkben.

A téli időszakban rendkívül fontos, hogy 
minden esetben az útviszonyoknak meg-

felelő sebességgel közlekedjünk! A nedves, 
havas, jeges aszfalton, ködös, párás látá-
si viszonyok mellett csökkentsük jármű-
vünk sebességét!

NEM CSAK A VEVŐT, AZ ELADÓT
 IS BECSAPHATJÁK!

Az elmúlt napokban, Heves vármegyé-
ben több olyan bűncselekmény is történt, 
melyekhez a sértettek gyanútlan vagy fe-
lelőtlen viselkedése is hozzájárult. Sajnos 
többen is banki csalók áldozatai lettek.

Az egyik esetnél egy banki alkalma-
zottnak adta ki magát az ismeretlen sze-
mély, majd az ostorosi lakos bankkártya 
adatait megszerezte az interneten, és egy 
hamis linkkel 7.800 eurót utalt el a bank-
számlájáról.

A másik esetnél egy közüzemi dolgo-
zónak adta ki magát az ismeretlen, ahol 
arra hivatkozott, hogy a sértettnek ren-
dezni kellene a számláját, így adja meg 
bankkártya adatait. Így 155.000 forintot 
sikerült megszereznie a csalónak.
• A bank soha nem kér telefonon az ügy-

felektől bankkártya adatokat, illetve az 
online bankoláshoz szükséges azono-
sító adatokat sem! Ha ilyen hívást kap, 
azonnal szakítsa meg a beszélgetést, és 
hívja fel bankja ügyfélszolgálatát, hogy 
rákérdezzen a vitatott tranzakcióra!

• Semmilyen programot ne telepítsünk, 
még a bank nevében telefonáló személy 
kérésére sem!
55.000 forintért kínáltak eladás-

ra az interneten egy laptopot, amit egy 
bélapátfalvai fér� meg is akart venni.  
A megadott számlaszámra elutalta a kért 
összeget, de az ismeretlen a csomag el-
küldéséről nem intézkedett, elérhetetlen-
né vált.

Egy hatvani fér� interneten vásárolt 
egy mobiltelefont, majd mikor megérke-
zett a csomag, abban nem a várt telefon, 
hanem egy laptoptartó doboz fogadta te-
le papírokkal.
• Ezeket a csalásokat megelőzni csak úgy 

lehet teljes bizonyossággal, ha az eladó 
és a vevő személyesen találkoznak, és a 
vételárat csak az áru átvételekor adják 
át, vagy utalják el.
Egy ecsédi lakos úgy károsult, hogy 

egy befektető cégnek adta ki magát egy 
ismeretlen, és egy hamis linkkel sikerült 
a bankszámlájáról 890.000 forintot meg-
szereznie.

Egy egri lakos egy internetes oldalon 

keresztül feladott hirdetésére jelentke-
zett egy vevő, aki egy ál szállítási cég ol-
dalára irányította az eladót, aki ott gya-
nútlanul megadta bankkártya adatait és 
így a bankszámlájáról 1.800.000 millió 
forint tűnt el.
• Felhívjuk a �gyelmet, hogy az online 

térben legyenek gyanakvók, különösen, 
ha szokatlanul kedvező ajánlatot kap-
nak egy befektetés, esetleg egy vásárlás 
kapcsán!Az adathalászat útján meg-
szerzett adatokkal történő visszaélés 
nagyon népszerű az utóbbi időben. Ál 
nyeremény játék, internetes vásárlás, 
internetezés során csak egy linkre kell 
kattintani, esetleg kitölteni egy egysze-
rű kis kérdőívet, vagy válaszolni néhány 
egyszerű kérdésre, s míg ezt megteszik, 
ellopják az adatokat, amivel később 
különböző visszaéléseket követnek el. 
Ne feledjék, kellő óvatossággal, egészsé-
ges bizalmatlansággal a legtöbb bűncse-
lekmény megelőzhető! Ha mégis bűn-
cselekmény áldozatává válna, kérjük, 
értesítse a rendőrség az ingyenesen hív-
ható 112-es segélyhívó számán!

ŐRIZETBEN A SOROZATBETÖRŐ

Az egri nyomozók 22 vagyon elleni 
bűncselekménnyel gyanúsítják a 20 éves 
fér�t.

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya 2023. január 16-án őrizetbe vett 
egy helyi lakost.

A 20 éves fér�t azzal gyanúsítják a nyo-
mozók, hogy 2022. március 10. és nov-
ember 20. között Egerben, összesen 22 
vagyon elleni bűncselekményt követett 
el. Betört családi házba, lakásba, üzlet-
be, de több tárolót és parkoló autót is ki-
fosztott. Vitt mindent, amit csak tudott. 
Motor, készpénz, műszaki cikk, sőt még 
ruha is szerepelt a lopott holmik listáján.

A gyanúsított kihallgatásakor beisme-
rő vallomást tett, továbbá a nyomozó ha-
tóság előterjesztést tett a letartóztatásá-
nak indítványozására.
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MEGTALÁLTÁK

Egy 4 éves kis�ú elkeveredett szülei 
mellől a jászapáti vásáron, és a nagy tö-
megben nem talált vissza hozzájuk. Egy 
�gyelmes állampolgár és a rendőrök se-
gítettek a bajba jutott gyermeken.

Minden hónap vasárnapján, Jászapá-
tin kerül megrendezésre – alkalmanként 
körülbelül 5.000 fő érdeklődő részvételé-
vel – a hagyományos állat-és kirakodó-
vásár. Erre látogatott el egy tarnamérai 
házaspár, 4 éves kis�ukkal. Egy óvatlan 
pillanatban a kicsi elszakadt szüleitől és 
a nagy tömegben nem talált vissza hoz-
zájuk. Az egyedül sétáló gyerek sírásá-
ra fel�gyelt az egyik árus, majd átadta 
őt a piacon gyalogos szolgálatot teljesí-
tő rendőröknek. Az egyenruhások rövid 
időn belül megtalálták a megrémült kis-
gyerek kétségbeesett szüleit. Szerencsé-
re az ijedségen kívül senkinek nem esett 
baja.

TIZENEGYES � KAPUFA

A karcagi nyomozók őrizetbe vettek 
egy kenderesi fér�t, aki a megalapozott 
gyanú szerint 11 bűncselekményt köve-
tett el az elmúlt félévben.

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2023. 
január 30-án, miszerint egy kenderesi in-
gatlan melléképületéből mosógépet, fű-

kaszát, elektromos fűnyírót tulajdoní-
tottak el. A rendőrök a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét 2023. február 
1-én elfogták és előállították a rendőr-
kapitányságra. A nyomozók a beszerzett 
információk alapján több lopott tárgyat 
megtaláltak és lefoglaltak, továbbá a jog-
sértőt gyanúsítottként kihallgatták, majd 
őrizetbe vették és előterjesztést tettek le-
tartóztatása indítványozására.

A rendelkezésre álló adatok alapján az 
őrizetbe vett 30 éves kenderesi fér� az 
elmúlt félévben több helyi ingatlanba is 
bement, ahonnan főleg szerszámgépe-
ket, elektronikai termékeket, és háztar-
tási gépeket tulajdonított el. Ezeken kí-
vül egy kisújszállási áruházból is próbált 
különböző piperetermékeket ellopni, to-
vábbá egy alkalommal elvitt egy nyitva 
hagyott autót a benne lévő indítókulcs-
csal, majd azzal több utcányit kocsiká-
zott. A járművet végül leparkolta és azt 
hátrahagyta.

A Karcagi Rendőrkapitányság az egye-
sített büntetőeljárásban, 10 rendbeli lo-
pás és 1 rendbeli jármű önkényes elvétele 
miatt folytatja az eljárást.

LETARTÓZTATVA: HATRENDBELI 
LOPÁS

Egy tiszaburai lakos kábeltartó faosz-
lopokat vágott ki, amit a rendőrök felap-
rítva megtaláltak. A karcagi nyomozók 
több vagyon elleni bűncselekmény elkö-
vetése miatt őrizetbe vették a fér�t.

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2023. 
január 27-én reggel, hogy a Tiszabura 
külterületén található kábeltartó faoszlo-
pok közül hármat ismeretlen elfűrészelt 
és eltulajdonította. 

A rendőrök az esettel kapcsolatban 
adatgyűjtést végeztek és rövid időn be-
lül azonosították a feltételezett elkövetőt.  
A Karcagi Rendőrkapitányságra előál-
lítottak egy 19 éves tiszaburai lakost és 
gyanúsítottként kihallgatták. A fér� el-
adta az oszlopokat, amiket a rendőrök 
felaprítva megtaláltak és lefoglaltak. 

A nyomozók megállapították, hogy a 
gyanúsított ellen már van folyamatban 
eljárás több korábban elkövetett vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetése miatt, 
ezért az ügyek egyesítéséről határoztak. 
A terheltet többrendbeli lopás elkövetése 
miatt őrizetbe vették és a bíróság elren-
delte letartóztatását.

KÉT ÓRÁN BELÜL 
RENDŐRKÉZEN

A kőteleki körzeti megbízott személy-
ismeretének köszönhetően a betörés be-
jelentését követően rövid időn belül azo-
nosította a feltételezett elkövetőket, és 
megtalálta az eltulajdonított tárgyakat.

Egy kőteleki családi házból történt lo-
pásról érkezett bejelentés a rendőrségre 
2023. január 27-én. Ismeretlenek előző éj-
jel betörtek az ingatlanba és onnan több 
mint százezer forint értékben tulajdoní-
tottak el különböző háztartási készüléke-
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ket, eszközöket. A bejelentést követően a 
helyi rendőr azonnal adatgyűjtésbe kez-
dett, és személyismeretének köszönhető-
en rövid időn belül a látókörébe került a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsít-
ható két kőteleki lakos. 

A feltételezett elkövetők elszámoltatá-
suk során elismerték a bűncselekmény 
elkövetését, és egyiküknél a körzeti meg-
bízott megtalálta az ellopott tárgyakat.  
A két jogsértőt előállították és gyanúsí-
tottként kihallgatták. A megtalált értéke-
ket a nyomozók lefoglalták.

A Szolnoki Rendőrkapitányság lopás 
bűntett elkövetése miatt folytat eljárást.

KÜLFÖLDRŐL JÖTTEK 
A CSOMAGOK

A rendőrök őrizetbe vettek egy jászla-
dányi fér�t, akitől 41 kg Magyarorszá-
gon nem engedélyezett gyógyszert fog-
laltak le.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazga-
tósága üzletszerűen elkövetett teljesít-
ményfokozó szerrel visszaélés bűntett 
miatt folytat eljárást egy jászladányi la-
kos ellen. A rendőrök a 31 éves fér�t 2023. 
január 27-én ellenőrizték egy csomag-
küldő szolgálat szolnoki depójánál. Az 
intézkedés során a nyomozók 29 kg tab-
lettákat és ampullákat tartalmazó, Spa-
nyolországból érkező csomagot találtak, 
amit lefoglaltak. Az elsődleges szakvéle-
mény szerint a készítmények gyógyszer-
nek minősülnek, Magyarországon nem 
engedélyezettek, valamint többségük til-
tott teljesítményfokozó szernek minősül.

A nyomozási cselekmények eredmé-
nyeként a rendőrök megállapították, 
hogy a terhelt részére további külföld-
ről jött küldemény várt átvételre a kéz-
besítéssel foglalkozó társaságnál, így 
2023. január 30-án a nyomozók lefog-
laltak további 12 kg súlyú csomagot, 
amely a korábbihoz hasonló szereket 
tartalmazott.

A nyomozók a gyanúsítottként kihall-
gatott fér�t őrizetbe vették és előterjesz-
tést tettek letartóztatása indítványozásá-
ra.

KÉT JOGSÉRTŐ VS. 
KÉT SZOLGÁLATON KÍVÜLI

 RENDŐR

Egy jászberényi szolgálatirányító és 
egy járőr a szabadidejében éppen a hely-
színen tartózkodott, mikor két fér� egy 
TV-t akart lopni az egyik helyi üzletből.

Szolgálaton kívüli jászberényi rend-
őrök tartottak vissza két fér�t az egyik 
helyi boltban elkövetett lopás helyszínén 
2023. január 29-én délután. 

A megalapozott gyanú szerint egy jász-
berényi lakos egy televíziót rakott a bevá-
sárló kocsijába, majd az üzletből a pénz-
tárat elkerülve a bejárati ajtón át távozott. 

Az esetet az üzlet egyik alkalmazott-
ja észlelte és hangosan kiabálni kezdett, 
hogy állítsák meg, tolvaj. A boltban tar-
tózkodó szolgálaton kívüli őrmester nem 
tétlenkedett, azonnal a fér� után ment, 
aki ekkor már a kint várakozó társa au-
tójába tette be a készüléket. 

A parkolóban ugyancsak tartózkodott 
egy szintén szolgálaton kívüli rendőr, és 
ketten visszatartották a menekülni pró-
báló jogsértőket kollégáik helyszínre ér-
kezéséig. 

A nyomozók a TV-t lefoglalták, és a 
sértett részére visszaadták.

A Jászberényi Rendőrkapitányságra 
előállított 28 és 35 éves fér�akat lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként kihallgatták. 

KÉT ÁLLOMÁS TELJESÍTVE � 
FOLYTATJUK

A diákok komplex előadássorozat ke-
retében tettek szert hasznos bűn- és 
balesetmegelőzési tanácsokra.

A Szolnoki Rendőrkapitányság bűn- 
és balesetmegelőzési munkatársai – egy 
előadássorozat első két állomásaként – 
a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping 
Katolikus Általános Iskola, illetve a Ti-
szasülyi Tagintézmény felsős diákjainak 
tartottak megelőzési foglalkozásokat. 

A gyermekek többek között hasznos 
tanácsokat kaphattak arról, hogyan ke-
rülhetik el internethasználat során, hogy 
bűncselekmény áldozatává, vagy elköve-
tőjévé váljanak. 

Megismerkedhettek az iskolai agresz-
szió fajtáival, azok következményeivel és 
többek között a szabályos kerékpáros és 
rolleres közlekedésről is hallgattak elő-
adást. Az előadássorozat következő két 
állomása a kőteleki és nagykörűi általá-
nos iskola lesz.

BEVETETTÉK A DRÓNT 
A JÁSZSÁGBAN

A közlekedési balesetek megelőzése, 
valamint a szabályszegések visszaszorí-
tása érdekében ellenőrizték a járműveze-
tőket a rendőrök.

Drónnal ellenőrizték a szabálytalanul 
közlekedőket a Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyen-
ruhásai. 

A rendőrök az elsőbbségi szabályok be-
tartására fókuszálva végeztek ellenőrzést 
2023. január 25-én Jászberény belterüle-
tén, ahol 11 olyan sofőrrel szemben in-
tézkedtek, akik nem tettek eleget az „Állj! 
Elsőbbségadás kötelező!” közúti közleke-
dési jelzőtábla utasításainak. 

A szabálysértések körülményeit és a fo-
kozatosság elvét �gyelembe véve a rend-
őrök mindegyik szabálysértőt �gyel-
meztetésben részesítették, és felhívták a 
�gyelmüket, hogy a jövőben tudatosan 
tartsák be az előírt szabályokat. 

A közlekedésbiztonsági helyzet továb-
bi javítása, valamint a baleseti szempont-
ból kiemelt szabályszegések visszaszorí-
tása érdekében további akciók várhatóak 
a megye területén, a szárazföldön és a le-
vegőből egyaránt. Az ellenőrzésekkel a 
rendőrség célja a baleseti kockázat vala-
mint a balesetek számának csökkentése.
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REGISZTRÁCIÓS MATRICA 
BUKTATTA LE

A tatai nyomozók három bűncselek-
ménnyel gyanúsítják a 34 éves elkövetőt.

A helyi rendőrök 2023. február 7-én 
késő este egy külföldi honosságú jármű-
vet ellenőriztek. Megállapították, hogy a 
megállított gépkocsi szélvédőjén lévő re-
gisztrációs matrica nem egyezett a jár-
műre felszerelt rendszámmal. Kiderült, 
hogy az autóra kiállított eredeti rend-
számtáblát korábban az egyenruhások 
már elvették. Az almásfüzitői lakos ál-
tal vezetett személygépkocsit már kivon-
ták a forgalomból, továbbá biztosítási fe-
dezettel sem rendelkezett. Az okmányok 
vizsgálata során fény derült arra is, hogy 
a sofőrt a Tatabányai Járásbíróság tíz hó-
napra eltiltotta a járművezetéstől. Rá-
adásul az igazoltatott fér� a kábítószer-
fogyasztás �ziológiai tüneteit mutatta, 
mely gyanút az orvosi vizsgálat megerő-
sített. A rendőrök a járművezetőt elfog-
ták, gyanúsított kihallgatásán beismerő 
vallomást tett. Ellene kábítószer birtok-
lása, járművezetés az eltiltás hatálya alatt, 
illetve egyedi azonosító jellel visszaélés 
miatt büntetőeljárás indult.

RONGÁLÁS MIATT HALLGATTÁK
 KI GYANÚSÍTOTTKÉNT

A tettes egy tatabányai lakás ablakát 
betörte, majd több beltéri ajtót is meg-
rongált. A nyomozók kihallgatták a fér�t.

A Tatabányai Rendőrkapitányság ron-
gálás miatt folytat büntetőeljárást egy 25 
éves fér� ellen, aki a gyanú szerint 2022. 
december 24-én egy tatabányai társas-
házba az ablakon keresztül jutott be.  
A nyílászáró csukva volt, de a tettes azt 
betörte. Több ajtót is megrongált a lakás-
ba, majd távozott. A feljelentést követő-

en a rendőrök azonosították az elkövetőt, 
akit február 8-án gyanúsítottként kihall-
gattak. B. Ádám bicskei lakos a bűncse-
lekmény elkövetését beismerte.

LOMIZNI INDULTAK, DE LOPÁS 
LETT A VÉGE

Egy nyitott járműre lett �gyelmes az 
este folyamán két fér�. A raktérből egy 
fúrógépet loptak a tettesek. A tatabányai 
rendőrök gyanúsítottként kihallgatták 
őket.

Két fér� járta az estét február 1-jén Ta-
tabányán. Olyan dolgokat kerestek, ami-
ből pénzt tudtak csinálni. Bolyongásuk 
során egy teherautóra lettek �gyelmesek 
a Kós Károly úton, aminek az ajtaja nem 
volt rendesen zárva. Kinyitották, majd 
egy fúrógépet vettek ki, amit egy köze-
li bozótosba elrejtettek. B. Gábor később 
visszament a gépért, és azt hazavitte.

Három nappal később bejelentés ér-
kezett a rendőrségre, hogy két fér� au-
tókat nyitogat Tatabányán. A személy-
leírás alapján 10 percen belül elfogták B. 
Gábort és B. Sándort, akik szintén együtt 
csavarogtak. A helyi lakosok már az elfo-
gás során elmondták, hogy napokkal ez-
előtt a fúrógépet ők lopták el. A rendőrök 
a lopott szerszámot megtalálták, a két főt 
pedig előállították. Ellenük lopás miatt 
indult büntetőeljárás. A rendőrség még 
vizsgálja, hogy követtek-e el más, hason-
ló jellegű bűncselekményt.

ÚJRA INDULT AZ IDŐSEK 
AKADÉMIÁJA

Negyedik alkalommal indult útjára 
Komárom-Esztergom vármegyében a 
népszerű előadássorozat.

A három részből álló előadássorozat el-
ső napján mintegy 50 időskorú vett részt, 
akik a nap során amellett, hogy egy jó 
hangulatú rendezvényen vettek részt, 
számos hasznos információval is gazda-
godtak.

A korábbi évekhez hasonló érdeklődés 
övezte a Komárom-Esztergom Várme-
gyei Rendőr-főkapitányságon az Idősek 
Akadémiája ezévi első programját, ame-
lyet 2023. február 7-én szerveztek meg a 
Bűnmegelőzési Alosztály munkatársai. 
Az évnyitó rendezvényen ezúttal a meg-
jelent szépkorúak két témában hallgat-
hattak meg előadást. 
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Elsőként Laposa Péter r. alezredes 
adott tájékoztatást az érdeklődőknek a 
kiberbűnözéssel és az internet biztonsá-
gos használatával kapcsolatban. Ezután 
Borka László r. alezredes mutatta be a 
rendőrség egészségügyi, újra élesztési 
programját, amelyet technikai bemuta-
tóval egészített ki.

LETARTÓZTATTÁK AZ 
EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT

Esztergomban bántalmazta szomszéd-
ját a 28 éves fér�.

Előzetes szóváltást követően megverte 
szomszédját egy 28 éves fér� Esztergom-
ban 2023. február 3-án. A 70 éves sértett 
a bántalmazás következtében a helyszí-
nen életét vesztette. 

A kiérkező rendőrök adatgyűjtést vé-
geztek, tanúkat hallgattak ki, és a beje-
lentést követő 30 percen belül elfogták a 
feltételezett elkövetőt.

A 28 éves B. József ellen emberölés 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt in-
dítottak eljárást. 

A fér�t a Komárom-Esztergom várme-
gyei nyomozók őrizetbe vették, és kezde-
ményezésükre az ügyészség indítványoz-
ta a gyanúsított letartóztatását, amelyet 
az illetékes bíróság 2023. február 6-án el-
rendelt.

LOPÁS MIATT KERESI 
A RENDŐRSÉG

A dorogi vasútállomásról lopott háti-
zsákot a képeken látható személy.

A Dorogi Rendőrkapitányság eljárást 
folytat ismeretlen tettes ellen lopás gya-
núja miatt.

Jelenleg ismeretlen tettes 2023. január 
21-én 6 óra 45 perc körüli időben Doro-
gon, a vasútállomás épülete mellett talál-
ható kerékpártároló oldalához elhelyezett 
hátizsákot tulajdonított el.  Ezt követően 
az ismeretlen elkövető a parkolóból egy 
szürke színű, feltehetőleg OPEL Meriva 

A típusú személygépkocsival távozott 
Esztergom irányába A biztonsági kamera 
felvételt készített az elkövetőről.

A Dorogi Rendőrkapitányság várja 
azoknak a jelentkezését, akik felismerik 
a képen látható személyt, vagy a bűncse-
lekménnyel, illetve annak elkövetőivel 
kapcsolatban bármilyen információval 
rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-
517-777-es telefonszámon, illetve névte-
lensége megőrzése mellett az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöldszámán, valamint a 107-es, 112-es 
központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.

MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT

A rendőrségre 2023. február 3-án ko-
ra délután érkezett bejelentés, misze-
rint egy fér� esztergomi családi házának 
udvarán fekszik. A kiérkező mentősök 
megállapították, hogy a fér� már nem 
él, valamint azt is, hogy bántalmazták őt.  
A rendőrök adatgyűjtést végeztek, tanú-
kat hallgattak ki. A gyanú ezek alapján 
egy, a sértett szomszédságában lakó fér-
�ra terelődött, aki korábban összeszó-
lalkozott a sértettel, majd megverte a 70 
éves fér�t. A nyomozók a bejelentést kö-
vető 30 percen belül otthonában elfogták 
a feltételezett elkövetőt.

A 28 éves B. József ellen emberölés 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt in-
dítottak eljárást. 

A fér�t a Komárom-Esztergom várme-
gyei nyomozók őrizetbe vették, és kezde-
ményezték, hogy az ügyészség tegyen in-
dítványt a letartóztatására.

BAGLYOT MENTETTEK

Várszegi Imre r. zászlós, Kaluha Tamás 
r. törzsőrmester és Mészáros Attila r. őr-
mester szolgálatuk alatt 2023. február 
1-jén késő este a 13-as úton közlekedtek. 
Egy kanyar előtt látták, hogy az úton ug-
rál egy madár. Megálltak és látták, hogy 

egy sérült bagoly próbál átkelni az úttes-
ten, melynek az egyik szárnya eltörött.  
A rendőrök a szolgálati gépjárműben 
rendszeresített pokróccal befogták a vé-
dett állatot, oly módon, hogy �noman rá-
terítették a takarót és szolgálati bőrkesz-
tyűvel megfogták. Ezt követően Kaluha 
Tamás r. törzsőrmester a szolgálati jár-
mű hátsó ülésére beült vele, mindvégig 
az ölében fogta a pokrócba takart állatot. 

A kapitányságra beérve egy műanyag 
tárolóba helyezték el a maradat és érte-
sítették a tatai Magyar Madártani Egye-
sületet.

Petőcz Pál r. főtörzszászlós szolgálat-
irányító parancsnok átadta a Tatai Ci-
vil Állatvédő egyesület képviseletében 
megjelenő Virágh Zoltán r. törzszászlós, 
szolgálaton kívüli rendőrnek és Zentai 
 Tímeának a sérült madarat, akik elszállí-
tották állatorvosi vizsgálat céljából.

EGYET SIKERÜLT, EGYET NEM

A fér� egy kisbéri áruházból lopott 
műszaki cikkeket. Az első lopást még 
megúszta, a másodiknál már lebukott a 
kömlődi lakos. A rendőrség befejezte az 
ügy vizsgálatát.

A gyanú szerint a 25 éves fér� 2022. 
október 31-én egy kisbéri üzletben vásá-
rolt. Egy műszaki cikkről az áruvédelmi 
eszközt eltávolította, majd �zetés nélkül 
távozott. A fér� nem elégedett meg eny-
nyivel. November 17-én visszatért, és a 
pár héttel azelőtti módszert alkalmazta. 
A terve nem jött be, a biztonsági őr fel-
tartóztatta, majd értesítette a rendőröket. 
Tőle előkerült a lopott termék, amiről az 
áruvédelmi eszközt addigra már eltávo-
lította. 

A kisbéri nyomozók őt gyanúsítottként 
kihallgatták, ellene lopás miatt indult 
büntetőeljárást. A rendőrség a nyomozás 
vizsgálati szakaszában a szükséges eljá-
rási cselekményeket elvégezte és a kelet-
kezett iratokat megküldte a Komáromi 
Járási Ügyészségnek.
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NYAKON SZÚRTA FELESÉGÉT

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya lezárta a nyo-
mozás vizsgálati szakaszát azzal a 71 
éves fér�val szemben, aki életveszélyes 
sérülést okozott hozzátartozójának.

A 71 éves Drégelypalánkon élő fér� 
2022. január 2-án a délelőtti órákban egy 
kést fogott a kezébe, amellyel a lakásban 
a felesége után indult. A terhelt a fürdő-
szobából kilépő hozzátartozójához lépett 
és a nála lévő késsel nyakon szúrta, aki 
ennek következtében súlyos, életveszé-
lyes sérülést szenvedett. A sértett a bán-
talmazás után az utcára menekült, ahol 
segítséget kért, miközben a fér� a házban 
magának is sérülést okozott.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Osztályának nyomozói 
a fér�t emberölés bűntett kísérlet meg-
alapozott gyanúja miatt kihallgatták, 
őrizetbe vették és előterjesztést tettek le-
tartóztatásának indítványozására, amit 
a bíróság elrendelt, és a nyomozás teljes 
időtartama alatt fenntartott.

A nyomozás vizsgálati szakaszát a ha-
tóság tagjai befejezték, és az ügyben ke-
letkezett iratokat vádemelési javaslattal a 
Nógrád Vármegyei Főügyészség részére 
átadták.

BÖRTÖN FELÉ VEZETŐ ÚT

A salgótarjáni rendőrök előterjesztést 
tettek annak a 22 éves fér� letartózta-
tásának indítványozására, aki többször 
követett el vagyon, illetve személy elleni 
erőszakos bűncselekményeket.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság el-
járást folytat rablás bűntett, információs 
rendszer felhasználásával elkövetett csa-
lás bűntett és kisebb értékre, üzletszerű-
en elkövetett lopás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt egy 22 éves őrhalmi fér�-
val szemben.

Az őrhalmi lakos 2022. november 22-
én a délelőtti órákban betért a Salgó-
tarján belterületén található áruházba. 
Az üzletben magához vett három üveg 
nagyértékű szeszes italt, amelyekkel a 
próbafülkébe ment, ahol azokról az áru-
védelmi eszközt eltávolította. A fér� a ru-
házata alá rejtett értékekkel együtt �ze-
tés nélkül megkísérelt távozni, azonban 
cselekményét a dolgozók észlelték és a 
bejáratnál megállították. A gyanúsított a 
szeszes italok megtartása érdekében erő-
szakos magatartást tanúsított az alkal-
mazottakkal szemben, velük dulakodni 
kezdett és lökdöste őket. Az erőszakos 
cselekményét követően a fér� az alkoho-
los italokkal együtt elszaladt a helyszín-
ről.

A terhelt megalapozottan gyanúsítha-
tó továbbá azzal is, hogy december 30-
án két alkalommal használt jogosulatla-
nul egy előzőleg ellopott SZÉP kártyát. 
Két salgótarjáni üzletben is költekezett, 
amellyel a sértettnek összesen 90.000 fo-
rint kárt okozott.

A gyanúsított ezeken kívül 2023. janu-
ár 5-én a fővárosban is követett el bűn-
cselekményt. Budapesten, a XV. kerület-
ben bement az üzletbe, ahol a nála lévő 
sporttáskába 18 hangszórót rejtett és on-
nan �zetés nélkül távozott. Cselekmé-
nyével közel 150.000 forint értékben kárt 
okozott a sértettnek.

A salgótarjáni rendőrök a fér�t elfog-
ták, előállították és gyanúsítottként ki-
hallgatták. Az őrhalmi lakos korábban 
többször követett el vagyon, illetve sze-
mély elleni erőszakos cselekményeket, 
amelyek vonatkozásában vele szemben 
büntetőeljárásokat folytattak le, illetve 
jelenleg is nyomozás van ellene folya-
matban, így a hatóság tagjai őt őrizetbe 
vették és előterjesztést tettek letartózta-
tásának indítványozására a Salgótarjáni 
Járási Ügyészségen, amit a bíróság elren-
delt.

60 HELYETT 127

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a 
szabályokat betartva, a jármű sebessé-
gének helyes megválasztásával vegyenek 
részt a közúti forgalomban!

A sebességellenőrzések továbbra is fo-
lyamatosak a Nógrád Vármegyei Rend-
őr-főkapitányság illetékességi területén. 
A rendőrök a közlekedési balesetek meg-
előzése érdekében nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy a gyorshajtó, szabályszegő 
járművezetőket a forgalomból kiszűrjék.

A héten megtartott közlekedésrendé-
szeti ellenőrzések során a hatóság tagjai 
egy szolgálati gépjárműbe szerelt sebes-
ségmérő készülékkel mérték be a képen 
látható személygépkocsi vezetőjét. A 40 
éves sofőr 2023. január 30-án 15 óra 4 
perckor haladt a 21-es számú főút 52-es 
kilométerszelvényében a megengedett 60 
km/h helyett 127 km/h sebességgel.

A rendőrök a járművezetővel szem-
ben 90.000 forint közigazgatási bírságot 
és 6 közúti közlekedési előéleti pontot 
állapítottak meg. Az elmúlt négy napon 
a megye rendőrei összesen 57 olyan jár-
művezetővel szemben intézkedtek a vár-
megyénk útjain, akik túllépték az adott 
útszakaszon érvényes sebességhatárt.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai a jövőben is folya-
matosan, a hét minden napján végeznek 
sebességméréseket a vármegye közútjain. 
Ezért kérjük a járművezetőket, hogy köz-
lekedésük során mindig tartsák be a köz-
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lekedési szabályokat és a sebességhatáro-
kat. 

Elinduláskor mindig csatolják be a biz-
tonsági övet és hívják fel utasaik �gyel-
mét is annak használatára! Kérjük, hogy 
a gyermekek gépjárműben történő szállí-
tásához használjanak olyan gyermekbiz-
tonsági rendszert, amely a gyermek élet-
korának és magasságának megfelel.

„…hogy mindenki hazaérjen!”

MEGERŐSÍTŐ 
SZOLGÁLAT KÁLLÓN

A Készenléti Rendőrség Különleges 
Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosz-
tály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osz-
tály Lovas Alosztály lovas járőrei, illetve 
több Nógrád és Pest vármegyei polgárőr 
egyesület lovasai láttak el közös szolgá-
latot a Pásztói Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság kiemelt �gyelmet fordít a köz-
rend és a közbiztonság, illetve az állam-
polgárok biztonságérzetét kedvezően 
befolyásoló rendőri közterületi jelenlét 
biztosítására. 

Ezt szem előtt tartva Nógrád vármegye 
közterületi szolgálatának megerősítésé-
re a Készenléti Rendőrség állományából 
ideiglenesen átirányított lovas járőri egy-
ség segítette a helyi rendőrök munkáját 
2023. január hónap végén Kálló települé-
sen. A rendőrökhöz több Nógrád és Pest 
vármegyei polgárőr egyesület is csatlako-
zott. 

A rendőrök és a polgárőrök Kálló utcá-
it, valamint a gépkocsival nehezen meg-
közelíthető területeket járták be. 

A szolgálat fő célja a szabálysértések és 
bűncselekmények elkövetésének megelő-
zése, továbbá a lakosság biztonságérzeté-
nek javítása volt.

A NYITNIKÉK�BEN NYITOTTAK

Az idei évben is folytatódnak az óvo-
dások részére összeállított közlekedésre 
nevelési foglalkozások a vármegyeszék-
helyen.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Salgótarjáni Rendőrkapi-
tányság balesetmegelőzési szakemberei 
a napokban tartották meg az idei év első 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fog-
lalkozását a kisgyermekek részére a Sal-
gótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék 
Tagóvodájában.

Az óvodában a rendőrség munkatár-
sai az elmúlt évben is havi rendszeres-
séggel tartottak olyan balesetmegelőzési 
előadásokat a kicsiknek, amelyek temati-
kája az évek folyamán egymásra épül, így 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek tuda-
tosabban és biztonságosabban közleked-
jenek.

Az óvodások részére megtartott inter-
aktív órán a biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatos kis�lmek megtekintését kö-
vetően a gyerekek a szakemberekkel be-
szélgettek a láthatóság fontosságáról, a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és a vasúti 
átjárón történő áthaladás szabályairól.

A program végén az óvodások a témák-
kal kapcsolatos színezőket és láthatósági 
eszközt kaptak ajándékba.

RÁCS MÖGÖTT A TELEPHELYRE
 BETÖRŐK

A szécsényi rendőrök elfogták azt a há-
rom fér�t, akik egy nógrádmegyeri telep-
helyre törtek be.

A Szécsényi Rendőrkapitányság eljá-
rást folytat jármű önkényes elvétele bűn-
tett, valamint lopás és rongálás bűncse-
lekmények megalapozott gyanúja miatt 
három huszonéves Nógrádmegyerben 
élő fér�val szemben.

A gyanúsítottak 2023. január 29-én az 
éjszakai órákban Nógrádmegyer telepü-
lésen lopási szándékkal megjelentek a 
telephelyen és a kerítésen átmászva be-
jutottak annak udvarára. Az ott parko-
ló gépjárművekben kutatást végeztek és 
azokból különféle tárgyakat – akkumu-
látorokat, szerszámkészletet, autóalkat-
részeket – szedtek ki. Ezen kívül a te-
lephely üzemcsarnok nyitott részébe is 
bementek, ahol 23 szerelőoverált vettek 
magukhoz. 

Azért, hogy az összeszedett értéke-
ket a helyszínről magukkal tudják vinni, 
azokat a telephelyen tárolt személygép-
kocsiba tették, amellyel az autószerelő 
műhelyt körülhatárolt drótkerítésen át-
hajtottak. Távozásuk során az útjukat 
elállta egy szerelés alatt álló gépkocsi, 
amelynek a telepről történő kihajtásuk 
közben szándékosan nekihajtottak, hogy 
azt az útból eltolják, így abban és az el-
tulajdonított gépjárműben is kárt okoz-
tak. A gépkocsival a településen jogtala-
nul közlekedtek, majd azt egy családi ház 
udvarán hátrahagyták, amely ott feltalá-
lásra került. 

A leg�atalabb elkövető megalapozot-
tan gyanúsítható továbbá azzal is, hogy 
a településen lopási szándékkal több 
családi ház területére is bement. Január 
hónapban összesen három ingatlanból 
lopott el különféle értékeket, köztük vil-
lanymotort, gázpalackot, szarvas agan-
csot és kerékpárt. A helyi lakos előzőleg 
már járt az autószerelő műhely területén 
is, ahonnan GPS-t és akkumulátort tulaj-
donított el.

A szécsényi rendőrök a három fér-
�t elfogták, előállították és gyanúsított-
ként kihallgatták. A hatóság tagjai a 
nógrádmegyeri lakosokat őrizetbe vet-
ték és a Balassagyarmati Járási Ügyészsé-
gen indítványozták a fér�ak bűnügyi fel-
ügyeletének elrendelését.
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DUPLA GYANÚSÍTÁS EGY 
ÓRÁN BELÜL

Eltiltás hatálya alatt vezetett, ráadásul 
ivott is a gyanú szerint az a 33 éves nap-
kori fér�, akit két nap alatt kétszer is el-
kaptak a szentendrei rendőrök. Ki sem 
józanodva ment kihallgatásra, majd újra 
a volán mögé ült.

A szentendrei járőrök Tahitótfalu, Má-
tyás király utcában állították meg 2023. 
február 5-én este. A biztonsági öv, és a 
kocsi kötelező biztosításának hiánya, va-
lamint a magányosan világító jobb első 
lámpa mellé látható és légalkoholmérővel 
igazolt (1,45 mg/l ezrelék) ittasság, sőt 
jogerős járművezetéstől eltiltás is társult. 
Az 55 ezer forintos közigazgatási bírsá-
gon túl egy másnap reggelre szóló idézést 
is kapott.

A kihallgatásra pontosan érkezett, 
mindent beismert, majd távozott. Nem 
sokkal később újra összefutott a rend-
őrökkel. Szentendre, Dózsa György úton 
gurult autójával, amikor megállították. 
Ugyanazzal a biztosítás és bal első vilá-
gítás nélküli járgánnyal közlekedett, a 
szonda is pozitív volt.

Újabb kihallgatás, újabb beismerés: 
miután előző este elbúcsúzott a rend-
őröktől, egy üveg pezsgőt küldött a ko-
rábban megivott szesz után. A kijóza-
nodás elmaradt, a műszer 0,98 mg/l 
ezreléket mutatott.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya több 

rendbeli járművezetés az eltiltás hatálya 
alatt bűntettének, valamint több rend-
beli ittas állapotban elkövetett járműve-
zetés vétségének megalapozott gyanúja 
miatt folytatja le vele szemben a továb-
bi eljárást.

IDŐBEN ÉRKEZŐ SEGÍTSÉG

Szabadnapos körzeti megbízott talált 
rá egy elkóborolt idősre Leányfaluban.

Poór István r.törzszászlóst szabadnap-
ján 2023. február 4-én hívták telefonon 
egy leányfalui idősek otthonából, hogy 
egy 77 éves fér� eltűnt. 

Elmondták, hogy fél 4 körül látták 
utoljára, az otthont és környékét már át-
kutatták, de sehol sem találják. A körze-
ti megbízott időt energiát nem sajnálva 
nyomban a keresésére indult, bejárta a 
Duna-partot, a környező utcákat, miköz-
ben értesítette szolgálatos kollégáit.

Nem egész húsz perc sem telt el, ami-
kor egy kis erdei ösvényen, arccal a föl-
dön fekve egy bokor mellett rátalált az 
elkóborolt fér�re. Az idős kimerült és át-
fagyott, csak pár perc elteltével, nyöszö-
rögve adott életjelet magáról.

Megmentője időben érkezett, így sze-
rencsére nagyobb baja nem esett, kocsiba 
ültették és visszavitték az otthonba.

UTOLÉRTÉK

A pomázi rendőrök eredtek a nyomába 
és fogták el azt a 24 éves nőt, aki a zsaruk 
többszöri jelzésének ellenére sem volt 
hajlandó megállni autójával. 

Jogosítvány nélkül, vezetéstől eltiltás 
hatálya alatt akart meglépni, - nem sike-
rült.

Nem mindennapi üldözés vette kez-
detét 2023. február 5-én reggel Buda-
kalászon. Egy, a 11-es út felé közlekedő 
személygépkocsi sofőrjére kapták fel a fe-
jüket a zsaruk, rémlett nekik, korábban 

már intézkedtek vele szemben, akkor jo-
gosítvány nélkül, vezetéstől eltiltás hatá-
lya alatt ült a volán mögé. Nem volt ez 
másként most sem.

A rendőrök hang és fényjelzéssel meg-
állásra szólították fel a nőt, ő azonban er-
re �ttyet hányva megpróbált menekülni. 
Több kapitányság, több egysége, egészen 
Dunakesziig autózott utána, időközben 
a sofőr érintőlegesen egy szolgálati autó-
nak ütközött, defektet kapott. 

Mit sem törődve ezzel kilométere-
ken keresztül nyomta tovább a gázt, az 
ámokfutás akkor ért véget, amikor lehaj-
tott az útról és egy árokban állt meg. 

A nő és utasa kipattantak az autóból, 
és futva menekültek tovább a rendőrök 
elől, -a balesetben senki nem sérült meg.  
A nyomukban lévő egyenruhások T. 
 Annát egy lakóparkban érték utol és el-
fogták, az autó utasát még keresik.

A 24 éves nő kihallgatásán beismerő 
vallomást tett, a gyanúsítás ellen panasz-
szal nem élt. 

Felelősségét nem vitatta, elismerte a 
baleset okozását, és azt is, nincs jogsija, a 
vezetéstől korábban eltiltották. 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya az őrizetbe 
vett nővel szemben cserbenhagyás vétsé-
ge, valamint járművezetés az eltiltás ha-
tálya alatt vétségének megalapozott gya-
núja miatt folytatja le a további eljárást, 
letartóztatását a bíróság 2023. február 
8-án elrendelte.

RENDŐRSÉGI HÍREK
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TETTEN ÉRVE

A szemle véget sem ért a nagykátai ház-
nál, ahová nem sokkal azelőtt betörtek, 
amikor egy szemfüles rendőrnek három 
�atalon akadt meg a szeme. Egy bringán 
és talicskában tologattak ezt-azt, amikor 
a zsaruk megszólították őket, kiderült, 
ők a tolvajok.

Az ingatlan szomszédságában élő fér� 
hívott rendőrt 2023. február 2-án a nagy-
kátai házhoz, ugyanis szemtanúja volt 
annak, hogy ismerőse házából három �-
atal különféle szerszámokkal sunnyog el 
éppen. A zsaruk percek alatt a helyszín-
re értek és nekiláttak a munkának, ami-
kor egyikük a személyleírásnak megfele-
lő három �atalt pillantott meg. A náluk 
lévő cuccok eredetéről nem érkezett el-
fogadható magyarázat, a rendőrök min-
denkit előállítottak, a lopott értékeket 
pedig visszaadták tulajdonosának.

A rendőrök kiderítették, az egyik �atal 
egy korábbi lopás és a helyi vasútállomá-
son lévő digitális tájékoztató tábla meg-
rongálásáért is felelősségre vonható. A 16 
és 17 éves �ú kihallgatásán egybehang-
zóan beismert mindent, míg 17 éves lány 
társuk a gyanúsítás ellen panasszal élt és 
vallomást sem tett.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya a 16 éves �úval szemben 
lopás vétsége és rongálás bűntette, míg 16 
és 17 éves �atallal szemben lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatja 
le a további eljárást. 

KILENC PERC ELEGENDŐ VOLT

Áron késztette megadásra azt a 30 éves 
Szabolcs vármegyei fér�t, aki a gyanú 
szerint egy HÉV-en alvó utas táskáját 
akarta kitépni. Az áldozat segítségére né-
gyen siettek.

A pomázi rendőröket riasztották a 
szentendrei állomásra 2023. január 27-
én este, mivel egy ismeretlen el akarta ra-
gadni egy nő táskáját, ám a jármű utasai 

közbeléptek, így a fér� üres kézzel, sietve 
távozott a helyszínről. A kiérkező rend-
őrök forrónyomon, 9 percen belül meg-
pillantották az utcán. Satufék után a sze-
mélyleírásnak megfelelő fér�t a kocsiból 
kipattanva két egyenruhás és Áron, a 
szolgálati kutya vette üldözőbe.

A menekülő fér� egy kerítésen átugor-
va próbált volna menekülni, ám a kutya 
jelenlétével bebiztosított rendőri felszólí-
tás megtette a hatását: „Jó! Megadom ma-
gam” – hangzott a válasz.

A 30 éves R. Gyula kihallgatásán a ter-
hére rótt bűncselekményt nem ismerte 
el, a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallo-
mást nem tett.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya az azóta letartóztatott 
fér� ellen rablás bűntette kísérletének 
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a 
további eljárást.

LEGYŐZTÉK AZ IDŐT

Egy magyar pénzintézet nevében te-
lefonált egy nő 2023. január 12-én a szi-
gethalmi fér�nek. Meséje szerint adat-
halász támadás érte a folyószámláját és 
arról faggatta, feltűnt-e valami furcsaság 
a legutóbbi utalásai alkalmával. Gyakor-
latilag választ sem várva adta át a kagy-
lót „bankbiztonsági kollégájának”, aki az 
Anydesk nevű alkalmazás letöltését kérte 
a fér�től, majd tovább adta a vonalat egy 
harmadik ügyintézőnek. További kérdé-
sek záporoztak, kiegészítve különböző 
tájékoztatásokkal: jegyzőkönyv készül 
az adathalász támadásról, amit e-mail-
ben megküldenek az ügyfélnek, majd be 

kell menni egy bank�ókba és új számlát 
kell nyitni, mert az adatai elérhetővé vál-
tak. Annak érdekében, hogy a számlán 
lévő 8 millió forintot ne tudják illetékte-
lenek megszerezni, biztonsági okból egy 
technikai számlára kell átutalni a pénzt. 
Hozzátette: persze személyesen is intéz-
heti valamelyik �ókban, de hát az bele-
telhet néhány napba, addig pedig a pénze 
nincs biztonságban.

A fér� elhitte és átutalta. A nő továbbra 
is vonalban maradt, időről időre kérdé-
seket tett fel, a hosszúra nyúlt ügyintézés 
kezdett furcsának tűnni, ezért egyik kol-
légája közben felhívta a pénzintézet ügy-
félszolgálatát; rendben van-e az ilyen tí-
pusú tranzakció. Nem volt rendben, mire 
a nő hang kapott kérdést, válaszul letet-
te a telefont és elérhetetlenné vált. A fér� 
azonnal letilttatta a számláját és a bank-
kártyáját, ám a pénze visszaszerzésére a 
szigetszentmiklósi rendőrök közremű-
ködéséig várnia kellett.

Miután a fér� szembesült azzal, át-
verték, feljelentést tett a rendőrségen, a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
munkatársai pedig beindították a gé-
pezetet. Haladéktalanul intézkedtek a 8 
millió forint visszaszerzésére, és nekilát-
tak a tettes azonosításához.

Öt nap alatt rájöttek, ki az, akihez el-
vándoroltatták a kicsalt összeget. Több 
vállalkozás nevén lévő folyószámlákon 
keresztül akarták végérvényesen eltün-
tetni a milliókat, ám a nyomozóknak 
sikerült még aznap megakasztani a fo-
lyamatot és a cégek ügyvezetőjét is elszá-
moltatták.

A 45 éves kállósemjéni fér�t 2023. ja-
nuár 17-én fogták el otthonában. Kihall-
gatásán nem tett panaszt a gyanúsítás el-
len, bár állítása szerint fogalma nem volt 
arról, honnan származnak a milliók. El-
lene pénzmosás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt folyik - letartóztatá-
sa mellett - az eljárás. Társai azonosítása, 
felkutatása és elfogása érdekében a rend-
őrök megtették a szükséges intézkedé-
seket. A nyomozás szélesítése is feladat, 
hiszen csekély az esély arra, hogy a tette-
seknek ez volt az egyetlen próbálkozásuk.

A nyomozók az őt ért kár megtérítésé-
ről és kicsalt pénze visszaszerzéséről szó-
ló hírt 2023. január 23-án újságolták el az 
áldozatnak. Ugyan 10 ezer hibádzott, de 
a fér� meghatódva fogadta, hogy a rend-
őrök 7 millió 990 ezer forintot visszaad-
hattak számára.
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VÁDAT EMELHETNEK 
A BETÖRŐK ELLEN

A kaposvári rendőrök három fér�  ellen 
folytattak eljárást.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
2022 őszén az akkor még ismeretlen tet-
tesek betörtek egy kaposfői családi ház-
ba, ahonnan szerszámokat, elektronikai 
cikkeket, mobiltelefonokat és különböző 
használati tárgyakat loptak el több mint 
félmillió forint értékben. A rendőrök az 
adatgyűjtés során azonosították a felté-
telezett elkövetőket, akiket lopás bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt hallgattak ki. A három helyi tolvaj 
lakhelyén tartott házkutatások során az 
eltulajdonított tárgyak jó része előkerült, 
melyeket az egyenruhások a jogos tulaj-
donosuknak visszaadták.

A Kaposvári Rendőrkapitányság a 
szükséges nyomozati cselekményeket el-
végezte és az eljárás iratait a napokban 
vádemelési javaslattal küldte meg a Ka-
posvári Járási Ügyészség részére.

MESTERLÖVÉSZ LŐTTE KI 
A VESZÉLYESEN TÚLHEVÜLT

 GÁZPALACKOKAT

Tűz keletkezett 2023. február 6-án 15 
óra körül egy kaposmérői melléképület-
ben. 

A katasztrófavédelem szakemberei 
több acetilénpalackot is eltávolítottak az 

ingatlan közvetlen környezetéből, ame-
lyek közül kettőt olyan nagymértékű 
hőterhelés ért, hogy a rendőrség segítségét 
kérték a robbanásveszély elhárításához.

A Kaposvári Rendőrkapitányság egyik 
mesterlövésze célzott lövésekkel nyo-
mástalanította a túlhevült palackokat, 
melynek során sem személyi sérülés, sem 
anyagi kár nem keletkezett.

KEVÉS SZABÁLY MARADT, AMIT
 NEM SZEGETT MEG

Ittasan, jogosítvány, rendszámok, mű-
szaki és biztosítás nélkül közlekedett az 
öreglaki sofőr.

A körzeti megbízottak 2023. február 
6-án 16 óra 37 perckor Öreglakon ellen-
őriztek egy gépkocsivezetőt, akinél fel-
merült az ittasság gyanúja. A rendőrök 
megállapították, hogy jogosítvánnyal 
sem rendelkezett, mert korábban eltil-
tották a vezetéstől. 

A járművel kapcsolatban is bőven 
akadtak hiányosságok, nem voltak rajta 
rendszámok, sem érvényes műszaki vizs-
ga és gépjármű-felelősségbiztosítás. A 38 
éves helyi fér� t további mintavételre elő-
állították, kihallgatása azonban - az alko-
holos befolyásoltsága miatt - nem volt le-
hetséges. A Fonyódi Rendőrkapitányság 
a sofőr ellen az eltiltás és az ittas jármű-
vezetés miatt büntetőeljárást, a közleke-
dési szabályszegések miatt szabálysértési 
eljárást indított.

A biztonságos közlekedéshez szabálykö-
vető magatartás szükségeltetik, ezért aki 
a szabályokat szándékosan megszegi, az 
szankcióra számíthat. Kérjük, ne vezesse-
nek ittasan, még az enyhébb alkoholtar-
talmú italok fogyasztásától is óvakodja-
nak, ha tudják, hogy hamarosan vezetni 
fognak! Aki ittasan járművet vezet, elfo-
gadhatatlan kockázatot vállal és mások 
életét is veszélyezteti!

TETTEN ÉRTÉK AZ ILLEGÁLIS 
HULLADÉK�LERAKÓKAT 

TASZÁRON

A kaposvári rendőrök büntetőeljárást 
indítottak.

Az ügy adatai alapján a taszári körzeti 
megbízottak 2023. február 3-án délelőtt 
bejelentést kaptak arról, hogy egy helyi 
lakos nagy mennyiségű hulladékot pró-
bál elhelyezni ingatlanjának területén, 
melyre feltételezhetően nincs engedélye.

A rendőrök a helyszínre érve három, 
Olaszországból érkező kamionban, több 
mint 70 tonna bálázott vegyes háztartási 
hulladékot találtak, amit az ingatlan tulaj-
donosa egy markológéppel akart a földbe 
temetni. Az egyenruhások a munkálato-
kat leállították, a szállítóokmányokat le-
foglalták, a 46 éves helyi fér� t pedig előál-
lították a Kaposvári Rendőrkapitányságra. 

A feltételezett elkövetőt a nyomozók 
hulladékgazdálkodás rendjének megsér-
tése bűntett megalapozott gyanúja miatt 
hallgatták ki.

A hulladék feltartóztatásának és visz-
szafordításának tárgyában a Pest Várme-
gyei Kormányhivatal határozott.

MEGÖLÉSSEL FENYEGETTE MEG
 ÉLETTÁRSÁT, A RENDŐRÖK 

ŐRIZETBE VETTÉK

Az ügy adatai alapján egy 38 éves ka-
posvári lakos párkapcsolatuk ideje alatt 
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rendszeresen szidalmazta és fenyegette 
élettársát, akit több alkalommal tettleg 
is bántalmazott. Utoljára 2023. február 
1-jén, előzetes szóváltást követően meg-
ütötte, és megöléssel fenyegette a nőt, aki 
a történtek után végül 2023. február 2-án 
kérte a rendőrség segítségért.

Az egyenruhások a feltételezett elkö-
vetőt még aznap előállították a Kaposvá-
ri Rendőrkapitányságra, ahol kapcsolati 
erőszak bűntett megalapozott gyanúja 
miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették 
és kezdeményezték letartóztatását.

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, �-
zikai bántalmazás vagy szexuális erőszak 
áldozata, joga van a segítségre. Ha sérel-
mére bűncselekményt követtek el, jelent-
kezzen bármelyik rendőrkapitányságon, 
vagy tegyen bejelentést a 112-es központi 
segélyhívó telefonszámon!

LOPÁS ELKÖVETŐJÉT KERESSÜK

A kaposvári nyomozók a lakosság se-
gítségét kérik.

A Kaposvári Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének gyanúja miatt foly-
tat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a 
felvételeken látható fér� 2023. január 11-
én 18 óra 30 perc körül Kaposváron, a Fő 
utcai Zsolnay-kút környékén található 
tárolóból egy kerékpárt tulajdonított el.

A rendőrség várja mindazok jelentke-
zését, akik az eseménnyel, vagy a felvé-
telen látható személyekkel kapcsolatban 
információval rendelkeznek. Jelentkezni 
lehet személyesen a Kaposvári Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályán, a 7400 
Kaposvár, Szent Imre utca 12. szám alatt, 
vagy hívják a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitányság Tevékenység-irányítási 
Központját a 06 82/ 502-700 telefonszá-
mon, illetve névtelenségük megőrzésük 
mellett tegyenek bejelentést az ingyene-
sen hívható 06 80/ 555-111 „Telefontanú” 
zöld számán, továbbá a 112-es központi 
segélyhívó telefonszámon.

VÁDAT EMELHETNEK 
AZ ÁLLATKÍNZÓ ELLEN

A nő ellen a marcali rendőrök folytat-
tak eljárást.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
2022 augusztusában a feljelentő egy 
böhönyei családi ház udvarán láncra kö-
tött, lesoványodott, sebes fülű kutyát vett 
észre. Az egyenruhások az adatgyűjtés 
során megállapították, hogy az ebet hó-
napok óta nem etetik megfelelően és nem 
gondozzák. Az elhanyagolt állatot lefog-
lalták és még aznap egy állatmenhelyen 
helyezték el. A nyomozók a tulajdonost 
állatkínzás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A Marcali Rendőrkapitányság a szük-
séges eljárási cselekményeket elvégezte, 
és a keletkezett iratokat a napokban vád-
emelési javaslattal küldte meg a Marcali 
Járási Ügyészség részére.

VÁDAT EMELHETNEK A FIÚ 
ELLEN, AKI INTIM FOTÓT 

CSALT KI ISKOLATÁRSÁTÓL

A barcsi rendőrök személyes adattal 
visszaélés miatt folytattak eljárást.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy 
barcsi �atal 2022 elején hamis pro�lt ho-
zott létre az egyik internetes közösségi 
oldalon, és álnéven üzenetváltást kezde-
ményezett egy iskolatársával, akire hara-
gudott. 

A beszélgetések során intim fotót csalt 
ki tőle, amit később több osztálytársának 
is elküldött. A nyomozók az adatgyűjtés 
során azonosították a �atalkorú elköve-
tőt, akit személyes adattal visszaélés vét-
ség megalapozott gyanúja miatt hallgat-
tak ki. 

A középiskolás �ú beismerte a bűncse-
lekmény elkövetését, és megbánást muta-
tott.

A Barcsi Rendőrkapitányság a szüksé-
ges nyomozati cselekményeket elvégez-
te és az eljárás iratait a napokban küldte 
meg a Kaposvári Járási Ügyészség részé-
re.

A rendőrség ajánlásai diákoknak, a 
biztonságos internet használatához:

- Kezeld óvatosan azokat, akik a világ-
hálón veszik fel veled a kapcsolatot! Nem 
tudhatod biztosan, ki van valójában a 
pro�l mögött!

- Gondold át, mit osztasz meg a közös-
ségi oldalakon! Ami egyszer felkerül (kép, 
poszt, vélemény), az teljesen sohasem tö-
rölhető onnan.

- Ne tegyél közzé és ne ossz meg kihívó, 
másokat sértő képet!

- Ha találkozni szeretnél valakivel, akit 
online ismertél meg, mindig szólj előtte 
szüleidnek, és csak az ő engedélyével, és 
tudtával tedd azt meg!

- Fogadd el, hogy szüleid biztonsági szű-
rőt állíthatnak be a gépeden, ezzel fel-
ügyelve az internethasználatot! Az alkal-
mazással nagyobb biztonságban lehetsz 
az online világban.

ŐRIZETBEN 
AZ ORVVADÁSZ

Az ügy adatai alapján a Somogy Vár-
megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Igazgatóságának rendőrei elő-
zetes bűnügyi információk alapján a 
Terrorelhárítási Központ munkatársai-
nak segítségével 2023. január 24-én haj-
nalban egy Kőröshegy külterületén lévő 
ingatlanban egy fér�t és egy nőt fogtak el.

A lakhelyükön tartott házkutatás so-
rán a nyomozók vadászpuskát, hangtom-
pítót, lőszereket, vadhúst és egy mobilte-
lefont foglaltak le. Az egyenruhások a 
feltételezett elkövetőt és barátnőjét a So-
mogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság-
ra állították elő.

A nyomozók a 29 éves nőt bűnpártolás 
vétség megalapozott gyanúja miatt, a 46 
éves kőröshegyi fér�t pedig lőfegyverrel, 
lőszerrel visszaélés, orvvadászat és lopás 
bűntett megalapozott gyanúja miatt hall-
gatták ki, majd utóbbit őrizetbe vették és 
kezdeményezték letartóztatását.
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TÚLSÚLYOS JÁRMŰSZERELVÉNY
 CSENGERSIMÁN

A külföldi járművezetőt a szabályta-
lanság megszüntetésére, és közigazgatási 
bírság meg�zetésére kötelezték.

A csengersimai közúti határátkelőhe-
lyen jelentkezett kilépésre egy román ál-
lampolgárságú fér� az általa vezetett jár-
műszerelvénnyel 2023. február 3-án. 

A rendőrök az ellenőrzés alatt megál-
lapították, hogy jármű rakományának 
súlya jelentősen meghaladja a forgalmi 
engedélyébe bejegyzett legnagyobb össz-
tömeget. A rendőrök a balesetveszélyes 
járműszerelvény további közlekedését 
megakadályozták, és a 31 éves járműve-
zetővel szemben 500.000 forint közigaz-
gatási bírságot szabtak ki.

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOT
 ÁRULTAK IBRÁNYBAN

A rendőrök őrizetbe vették apát és �át.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Ib-

rányi Rendőrőrse új pszichoaktív anyag-
gal visszaélés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat bün-
tetőeljárást T. R. 22 éves és T. B. 47 éves 
ibrányi lakosok ellen.

Az ibrányi rendőrök a Nyíregyhá-
zi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 
munkatársainak a közreműködésével 
2023. február 1-jén ibrányi otthonukban 
fogták el apát és �át, akik a nyomozás 
adatai szerint lakó környezetükben árul-

tak a bódító hatású szert, többek között 
�atalkorúaknak is. A nyomozók a lakás-
ban tartott kutatás alatt 138,5 gramm új 
pszichoaktív anyagot találtak pakettbe 
csomagoltan, már elkészítve az eladás-
ra. A nyomozók a gyanúsítottaktól a bó-
dító hatású anyagon kívül a porciózás-
hoz szükséges digitális mérleget és pénzt 
is lefoglaltak. A rendőrök a fér�akat a 
rendőrőrsre előállították, gyanúsított-
ként kihallgatták, őrizetbe vették és elő-
terjesztést tettek letartóztatásuk indítvá-
nyozására az illetékes ügyészségen.

AUTÓKAT RONGÁLT MEG 
KISVÁRDÁN

A kisvárdai nyomozók gyors felderí-
tés után kilenc gépjármű megrongálásá-
val gyanúsították meg a feltételezett el-
követőt.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság ron-
gálás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást H. 
T. 37 éves kisvárdai lakos ellen. A nyo-
mozás adatai szerint a fér� 2023. január 
22-én 19 óra körül indult útnak Kisvár-
dán, és miközben az utcákat járta egy-
más után megrongált több közterületen 
parkoló gépjárművet. Az elkövető kulcs-
csal karcolta meg az autók karosszériá-
ját, illetve egy teherautó ponyváját is az-
zal hasította fel. A kisvárdai rendőrök 
már az első bejelentés után adatgyűj-
tésbe kezdtek, és ennek eredményekép-
pen nyolc személy- és egy tehergépjár-

mű megrongálása jutott tudomásukra, 
amellyel rövid időn belül H. T.-t hozták 
összefüggésbe. A nyomozók kilenc gép-
jármű megrongálásának gyanújával hall-
gatták ki a feltételezett elkövetőt 2023. 
január 30-án. H. T. a terhére rótt szándé-
kos rongálások elkövetését, amelyekkel 
összesen közel egymillió forint kárt oko-
zott a tulajdonosoknak beismerte, tetté-
re elfogadható magyarázatot nem tudott 
adni. A büntetőeljárás alatt szabadlábon 
védekezhet. 

KINEVEZETT RENDŐRI 
VEZETŐK NYÍRBÁTORBAN

A vezetők ünnepélyes állománygyűlé-
sen vették át kinevezési okmányaikat.

Farkas József r. dandártábornok, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rend-
őr-főkapitányság vezetője 2023. február 
1-jei hatállyal kinevezte Kazsamér Béla 
r. alezredest, a Nyírbátori Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetői beosztásába. 
Kinevezési parancsát dr. Hudák Zsolt r. 
ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-he-
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lyettes adta át ünnepélyes állománygyű-
lésen Nyírbátorban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 2022. 
december 1-jei hatállyal kinevez-
te Hajnal Balázs r. alezredest, a Nyír-
bátori Határrendészeti Kirendeltség 
kirendeltségvezetői beosztásába. Kine-
vezési parancsát dr. Kánya Zoltán r. ez-
redes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyet-
tes adta át ünnepélyes állománygyűlésen 
Nyírbátorban.

LOPÁS GYANÚJA MIATT 
KERESSÜK ŐKET

A nyíregyházi rendőrök kérik a lakos-
ság segítségét.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lo-
pás vétség elkövetésének gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást ismeretlen tette-
sek ellen.

A nyomozás adatai alapján 2022. októ-
ber 5-én 16 óra 40 perc körül a Nyíregy-
háza, Szegfű utca 75. szám alatt található 
drogériából tulajdonítottak el ismeret-
len tettesek kozmetikai termékeket közel 
százezer forint értékben.

A rendőrség az üzlet biztonsági kame-
ráinak felvételei alapján keresi az eddig 
ismeretlen személyazonosságú elkövető-
ket.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken 
látható nőket felismeri, és jelenlegi tar-
tózkodási  helyükről információval ren-
delkezik, az jelentkezzen személyesen a 
Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy 
telefonon a 06-42-524-600-as számon. 
Bejelentést tehet a 112-es központi se-
gélyhívón, illetve névtelensége megőr-
zése mellett a nap 24 órájában ingyene-
sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöldszámán is.

MIT TEGYEN, HA ELTŰNT 
A GYERMEKE?

- ellenőrizze azt a helyet, ahol tudomá-
sa szerint a gyermeknek tartózkodnia kell,

- azokat a helyeket, amelyeket kedvel, 
gyakran látogat,

- kapcsolatrendszerét; barátait, rokona-
it, ismerőseit,

- a közösségi oldalakon rövid idő alatt 
nagyszámú felhasználó tudomására hoz-
ható az eltűnése, tegye közzé,

- értesítse a rendőrséget személyesen, 
vagy a 112-es segélyhívón, és hatékonyan 
működjön együtt a hatósággal a gyermek 
mielőbbi felkutatása érdekében.

HÁROM ELFOGATÓPARANCS 
UTÁN KATTANT A BILINCS

A rendőrök okkal feltételezték, hogy 
fér� a végrehajtás és a hatóság elől kül-
földön rejtőzött el, ezért európai elfoga-
tóparancs is érvényben volt ellene, de vé-
gül Nyíregyházán fogták el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazga-
tóság Felderítő Osztályának és a Nyír-
egyházi Rendőrkapitányság Közrendvé-
delmi Osztályának munkatársai közös 
műveletben elfogták K. Z. 30 éves nyír-
egyházi lakost 2023. január 27-én.

A fér� ellen három elfogatóparancs 
volt érvényben, amelyeket a Nyíregyházi 
Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja adott ki, mert a csalás és járműve-
zetés ittas állapotban bűncselekmények 
elkövetése miatt jogerősen kiszabott sza-
badságvesztés büntetésének letöltését 
önként nem kezdte meg. A rendőrség ok-
kal feltételezte, hogy fér� a végrehajtás 
és a hatóság elől külföldön rejtőzött el, 
ezért európai elfogatóparancs is érvény-
ben volt ellene. A körözési eljárást folyta-
tó nyíregyházi rendőrök és a vármegyei 
nyomozók alapos felderítő munkájuk 
adatai alapján szervezték meg K. Z. el-
fogását, akit aztán büntetés-végrehajtási 
intézetbe vittek.

JELENTKEZZEN, HA FELISMERI 
ŐKET

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a la-
kosság segítségét kéri.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság sú-
lyos testi sértés bűntett kísérletének gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást isme-
retlen tettes ellen.

A nyomozás adatai szerint 2023. janu-
ár 21-én 22 óra 25 perc körül Nyíregyhá-
za belvárosában, a Kossuth téren egy ed-
dig ismeretlen személyazonosságú fér�, 
és a társaságában lévő nő odaléptek két 
egymással beszélgető fér�hoz, és minden 
előzmény nélkül a páros fér� tagja egy al-
kalommal ököllel arcon ütötte egyiküket.

Az ütés után a pár szó nélkül a Szent 
István utca irányába távozott, a bán-
talmazott fér� 8 napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett.

A bűncselekmény elkövetéséről a tér�-
gyelő kamerarendszer felvételt rögzített, 
ami alapján keressük az eddig ismeretlen 
személyazonosságú fér�t és nőt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken 
látható fér�t és nőt felismeri, és jelenle-
gi tartózkodási helyükről információval 
rendelkezik, az jelentkezzen személye-
sen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, 
vagy telefonon a 06-42-524-600-as szá-
mon. Bejelentést tehet a 112-es központi 
segélyhívón, illetve névtelensége megőr-
zése mellett a nap 24 órájában ingyene-
sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöldszámán is.
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KI ISMERI FEL A FÉRFIT?

A Bonyhádi Rendőrkapitányság sze-
méremsértés vétség elkövetésének gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást isme-
retlen tettes ellen.

Egy bonyhádi nő tett feljelentést isme-
retlen tettes ellen, aki 2023. január 27-
én 15 óra 30 perc körül a helyi evangé-
likus temető bejáratánál utána futott és 
szeméremsértő módon viselkedett vele. 
A sértett és az ismeretlen elkövető a cse-
lekményt megelőzően a Bolyai utcán sé-
táltak.

A feltételezett elkövetőről beszerzett 
újabb kamerafelvételt a felhívásban tet-
tük közzé.

A rendőrség kéri, hogy aki a videó-
ban látható fér� t felismeri, és vele kap-
csolatban bármilyen információval ren-
delkezik, az jelentkezzen személyesen a 
Bonyhádi Rendőrkapitányságon, vagy 
telefonon a 06-74-550-950-es számon. 
Bejelentést tehet a 112-es központi se-
gélyhívón, illetve névtelensége megőr-
zése mellett a nap 24 órájában ingyene-
sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöldszámán is.

ITT A PIROS, HOL A PIROS

Kollégáink a napokban ismét drón se-
gítségével ellenőrizték a közlekedő-
ket. Egy nem mindennapos szabály-
talanságot rögzített a kamerájuk az 
56-os főúton levő egyik vasúti átjáróban. 

A felvételen jól látható, hogy egy Smart 
vezetője a tilos jelzés ellenére fékezés nél-
kül hajt át az átjárón. jól látható, hogy 
a merész cselekedetet követően néhány 
másodperc múlva a sorompó is lecsukó-
dik, és kicsivel később a vonat is közelít 
az átjáróhoz.
Az egyenruhások néhány száz méter 
múlva megállították az autót, melynek 
vezetője azzal védekezett, hogy féktávol-
ságon belül érkezett az átjáróhoz, és ezért 
nem állt meg a piros jelzésnél. A nő fele-
lőtlenségének ára több tízezer forint köz-
igazgatási bírság és 8 közlekedési bünte-
tőpont lett.
A tavalyi évben az országban csaknem há-
rom tucatnyi ember vesztette életét vasúti 
átjáróban történt balesetben. Tolna vár-
megyében is történt vasúti átjáróban tra-
gédiával végződő baleset. Egy nő 2022 
decemberében a Pincehelyen levő átjáró-
ban kerékpárját tolva lépett � gyelmetle-
nül a sínekre, miközben jött a vonat. Az ő 
életét sajnos nem tudták megmenteni.
Arra kérjük a közlekedőket, hogy min-
den körülmények között tartsák be a fenti 
szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a 
vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meg-
győződtek arról, hogy semmilyen veszély 
nem akadályozza az áthaladást!

OLAJOZOTT LEHÚZÁS

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon be-
fejezték a nyomozást három mohácsi fér-
� val szemben, akiket bűnszervezetben, 
üzletszerűen elkövetett csalással gyanú-
sítottak meg.

Egy hosszúhetényi fér�  tett feljelen-
tést 2022. május 18-án ismeretlen tettes 
ellen, aki telefonon kereste meg, gázola-
jat kínált - kereskedelmi árnál olcsóbban 

- eladásra. A fér�  benzinkutasnak adta ki 
magát és 2.000 liter üzemanyagot kínált 
fel 560.000 forintért. A megbeszéltek sze-
rint sértett megjelent Bátaszéken, ahol 
egy � atalembernek átadta a pénzt, de az-
után hiába várt, nem kapta meg az árut 
és az eladó is elérhetetlenné vált.

A bejelentést követően a Szekszár-
di nyomozók kezdték meg az elsődle-
ges adatgyűjtéseket, majd a vizsgálatot is 
ők folytatták le. A beszerzett bizonyíté-
kok alapján egy mohácsi család fér�  tag-
jai váltak gyanússá. A nyomozás során a 
detektívek további sértetteket kutattak 
fel, közülük egy szintén Bátaszéken, míg 
másik két károsult Kaposváron adott át 
különböző összegeket a „kutas” megbí-
zásából érkező � únak.

Egy esetben meghiúsult az üzlet, mert 
a találkozóra már úton lévő gyanúsítot-
tat meglepte a leendő vásárló azzal, hogy 
a pénz átadása előtt látni szerette volna az 
árut. Így az eladó „önként elállt” az üzlettől.

A mohácsi címen tartott kutatást köve-
tően az apát és � át is előállították, majd 
gyanúsítottként hallgatták ki, ahol be-
ismerő vallomást tettek. A nyomozás 
során kiderült, hogy volt egy szintén 
mohácsi társuk is. A 42 éves apa volt az 
ötletgazda, ő kereste meg a lehetséges vá-
sárlókat. Főleg mezőgazdasággal, fuva-
rozással foglalkozó embereket hívott fel, 
napjában akár több tucatot is. Az üzle-
teket különböző számokról bonyolította. 
A 20 éves � ú volt az, aki személyesen 
ment el a kialkudott vételárat átvenni, 
majd abból kapott kisebb-nagyobb ösz-
szegeket. A harmadik, szintén mohácsi, 
34 éves fér�  ugyancsak átvevőként segí-
tett be. A csaló társaság 1.460.000 forint-
tal károsította meg az átvert vásárlókat, a 
450.000 forintos üzlet nem jött létre, az 
csak kísérlet maradt.

Tolna Vármegyei
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ELTILTÁS HATÁLYA ALATT 
VEZETŐ SOFŐR OKOZOTT 

ANYAGI KÁROS BALESETET

Büntetőeljárás indult a járművezetővel 
szemben. Az elmúlt 24 órában összesen 
három balesetről érkezett bejelentés a 
Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ságra a 2023. február 8-án 5 óra és 2023. 
február 9-én 5 óra közötti időben egy, sú-
lyos és egy, könnyű sérüléssel járó, vala-
mint egy, anyagi kárral végződött közúti 
közlekedési balesetről érkezett bejelentés.

Egy helyi járművezető Szombathelyen 
okozott anyagi kárral végződött balese-
tet, akiről a rendőrök az intézkedés so-
rán megállapították, hogy őt a járműve-
zetéstől a Kőszegi Járásbíróság, valamint 
a Szombathelyi Járásbíróság is eltiltotta. 

Egy fényeslitkei gépkocsivezetőt állí-
tottak meg az egyenruhások Rábahídvég 
térségében, mivel az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla ellenére behajtott a 
8-as számú főút kereszteződésébe. Az 
igazoltatás során megállapították, hogy 
a fér� t a járművezetéstől a Szombathelyi 
Járásbíróság már korábban eltiltotta.

Mindkét sofőrrel szemben járműve-
zetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás indult.

NINCS TOVÁBB

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyo-
mozó Iroda Nemzetközi Bűnözés El-
leni Főosztálya Székesfehérvári Osztá-
lyának jelzése alapján az egyenruhások, 
2023. február 8-án, a délelőtti órákban, 
a 86-os számú főút 76-os kilométerszel-
vényében, Szombathely térségében ellen-
őriztek egy magyar forgalmi rendszámú 
gépkocsit, amelyet egy magyar állampol-
gárságú fér�  vezetett. A járműben a sofő-
rön kívül hét, magát az ellenőrzés során 
afgán és török állampolgárnak mondó 

személy utazott. Az intézkedés során az 
utasok sem személyazonosságukat, sem 
magyarországi tartózkodásuk jogszerű-
ségét nem tudták hitelt érdemlően iga-
zolni, ezért őket a hatályos magyar jog-
szabályoknak megfelelően visszakísérik 
az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A magyar sofőrrel szemben – őrizetbe 
vétele mellett – embercsempészés bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indul.

Az embercsempészés bűntett alapeset-
ben egy évtől öt évig, minősített esetben 
akár öttől tizenöt évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő. A bűncselekmény 
szervezője, vagy irányítója tíz évtől húsz 
évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtha-
tó.

MINŐSÍTETT EMBERÖLÉS MIATT
 FELELHETNEK

2022. február 8-án 10 óra 45 perckor be-
jelentés érkezett a Vas Vármegyei Rend-
őr-főkapitányság Tevékenység-irányítási 
Központjába, amely szerint egy csepre-
gi családi házban egy gyermek holttes-
tét találták meg. Az eset körülményei-
nek tisztázása érdekében a Főkapitányság 
Bűnügyi Osztálya nyomozást indított is-
meretlen tettessel, vagy tettesekkel szem-
ben.

A nyomozók 2022 márciusában egy 25 
éves nőt és egy 27 éves fér� t hallgattak ki 
gyanúsítottként. Az eljárás során beszer-
zett igazságügyi szakértői vélemények és 
egyéb nyomozási cselekmények elvégzé-
sét követően a nővel és a fér� val szemben 
különös kegyetlenséggel, tizennegyedik 

életévét be nem töltött személy sérelmére 
elkövetett emberölés bűntett, valamint 4 
rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatták le az eljárást a vármegyei 
nyomozók.

A szükséges eljárási cselekményeket a 
Főkapitányság Bűnügyi Osztálya elvé-
gezte és a keletkezett iratokat a Vas Vár-
megyei Főügyészségnek vádemelési ja-
vaslattal megküldte.

GÉPKOCSIFELTÖRÉSEK 
MEGELŐZÉSE

Az elmúlt időszakban több esetben is ér-
kezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-
főkapitányságra gépkocsifeltörésről. 

Az elkövetők olyan gépjárműveket tör-
tek fel, amelyben a járműtulajdonosok fel-
tűnő helyen tárolták értékeiket. 

Fontos hangsúlyozni, a gépkocsi nem 
biztonságos tárolóhely! Ne adjunk okot az 
elkövetőknek, ne hagyjunk értéket látható 
helyen!
• A gépkocsit – lehetőség szerint – kivilágí-

tott, jól látható helyen állítsuk le!
• Mindig zárjuk be a jármű ajtóit, az ablako-

kat húzzuk fel, kapcsoljuk be a riasztót még 
akkor is, ha csak pár percre szállunk ki!

• Üres táskát sem ajánlott az autóban 
hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltö-
rése után veheti észre, hogy nem zsákmá-
nyolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosz-
szúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent.

• Ne hagyjuk őrizetlenül a járművet, ha 
a megvásárolt árut csak látható helyre 
tudjuk elpakolni, hiszen, aki � gyel, fel 
is törheti gépkocsit!

Vas Vármegyei
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A HERENDI VASÚTÁLLOMÁSON
 FOGTÁK EL A RENDŐRÖK 

A KÖRÖZÖTT FÉRFIT

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főka-
pitányság illetékességi területén a rend-
őrök öt anyagi kárral végződő közúti 
közlekedési baleset helyszínén intézked-
tek. 

A szolgálatot ellátó állomány egy főt 
vett őrizetbe és nyolc személyt fogott el, 
közülük kettőt az ellenük kiadott körö-
zések alapján. 

Három embert állítottak elő, köztük 
kettőt bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt. Biztonsági intézkedést 
három esetben hajtottak végre.

A járőrök 2023. február 8-án délelőtt 
Herenden, a vasútállomáson igazoltattak 
egy 22 éves helyi lakost. Az intézkedés 
során megállapították, hogy a fér� ellen 
a Veszprémi Járásbíróság elfogatóparan-
csot bocsátott ki szabálysértési elzárás le-
töltése miatt. 

A járőrök a körözött személyt elfogták, 
majd előállították a Veszprémi Rendőr-
kapitányságra és a Szombathelyi Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetbe szál-
lították.

MÉG IDŐBEN ÉRKEZETT 
A SEGÍTSÉG � A RENDŐRÖK 

FŰTÖTT HELYRE SZÁLLÍTOTTÁK
 A FÉRFIT

A veszprémi egyenruhások biztonsá-
gi intézkedés keretében segítettek egy 34 
éves fér�nak fűtött helyre jutni.

Állampolgári bejelentés érkezett a 
rendőrségre 2023. február 6-án nem sok-
kal éjfél előtt arról, hogy a veszprémi au-
tóbusz-állomás váróterme előtt tartózko-
dik egy személy, akinek élete, testi épsége 
a hideg téli időjárás miatt veszélyben le-
het. A helyszínre érkező járőrök a 34 éves 

fér�t biztonsági intézkedés keretében 
szolgálati gépkocsival a vármegyeszék-
helyi hajléktalan szállóra szállították, 
majd ott az intézmény személyzetének 
átadták. 

A bajbajutott fér� elmondta, hogy az 
utolsó autóbuszt, mellyel hazajutha-
tott volna Baranya vármegyébe, lekéste, 
Veszprémben pedig nem ismert arra al-
kalmas helyet, ahol az éjszakát átvészel-
heti.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főka-
pitányság az alábbiakra hívja fel a la-
kosság figyelmét:
• Amennyiben közterületen olyan embert 

látnak, aki segítségre szorul, ne men-
jenek el mellette, értesítsék a mentőket 
vagy a rendőrséget.

• Kérjük, hogy a megváltozott időjárás-
ra tekintettel jobban �gyeljenek a kör-
nyezetükben élő magányos és idős em-
berekre, valamint a fedél nélkül élőkre.

• Rendkívül fontos, hogy segítsünk bajba 
jutott embertársainknak, hiszen ezzel 
életet menthetünk, illetve megelőzhet-
jük, hogy a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők bűncselekmény áldozataivá vál-
janak.

• Az idős, egyedül élő családtagokat, 
szomszédokat, ismerősöket, gyakrab-
ban látogassák meg, ellenőrizék, hogy 
füstöl-e a házuk kéménye, van-e elég 
tüzelőjük, képesek-e önállóan befűteni 
otthonukat.

• A magányosan élő idős vagy bármi-
lyen okból rászoruló emberek nemcsak 
egészségi állapotuk miatt lehetnek ve-
szélyben, hanem könnyen válhatnak 
bűncselekmény áldozataivá is. Fontos, 
hogy tájékoztassuk őket, felhívjuk a �-
gyelmüket arra, hogy otthonukba ne 
engedjenek be idegeneket, ha ismeret-
len, gyanúsan viselkedő személyek ke-
resik fel őket, azonnal értesítsék a rend-
őrséget a 112-es segélyhívó számon.

RENDSZÁM NÉLKÜL 
KÖZLEKEDETT AUTÓJÁVAL ÉS

 MÉG AZ INTÉZKEDŐ 
RENDŐRÖKET IS SZIDALMAZTA

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
munkatársai büntetőeljárást indítottak 
egy 42 éves bonyhádi nő ellen.

A járőrök 2023. február 4-én délelőtt 
Balatonfüreden közúti közlekedési ellen-
őrzés során állítottak meg egy személy-
gépkocsit, melynek az első rendszáma 
hiányzott. Az intézkedéskor megállapí-
tották, hogy a gépkocsit hivatalból ki-
vonták a forgalomból, és kötelező gépjár-
mű-felelősségbiztosítást sem kötöttek rá. 
A 42 éves bonyhádi nő továbbá az igazol-
tatáskor trágár kifejezésekkel illette a ve-
le szemben intézkedő rendőröket.

A járőrök a sofőrök ezután előállították 
a helyi rendőrkapitányságra, és gyanúsí-
tottként kihallgatták. Ellene egyedi azo-
nosító jellel visszaélés bűntett, valamint 
becsületsértés vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indult büntető-
eljárás.

RENDŐRKÉZEN A KÉT 
AKKUMULÁTOR�TOLVAJ

A nyomozók gyanúsítottként hallgat-
ták ki a 32 éves Pápa-környéki kistelepü-
lésen élő fér�t és 32 éves pápai társát.

Az eljárás adatai alapján egy 32 éves 
Pápa-környéki fér� a 32 éves pápai ba-

Veszprém Vármegyei
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rátjával együtt 2022. november 23-án éj-
jel egy vaszari ingatlan udvarába men-
tek be illetéktelenül, ahol felfeszítették 
egy szervizelés alatt álló tehergépkocsi 
motorháztetejét, majd kiszerelték annak 
akkumulátorát, és még további négy, az 
udvarban tárolt akkumulátort is ellop-
ták. A két fér� ezenkívül 2022. december 
1-jén az egyik pápai utcában parkoló te-
hergépjármű két akkumulátorát szerelte 
ki és vitte magával. Néhány nap múlva 
éjszaka visszatértek ugyanabba az utcá-
ba, de ekkor már egy kerítéssel körbe-
zárt telephelyre törtek be, ahol két jármű 
két-két akkumulátorát is eltulajdoní-
tották. A bűncselekmények elkövetésé-
vel alkalmanként több százezer forint 
kárt okoztak a sértetteknek. A nyomo-
zás során felmerült annak a gyanúja is, 
hogy a Pápa-környéki fér� 2022. nov-
ember 24-én éjjel egy társasház udvará-
ból négy téli gumiabronccsal felszerelt 
alumíniumfelnit és egy motoros láncfű-
részt is ellopott.

A Pápai Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának munkatársai 2023. febru-
ár 6-án délelőtt az egyik tettest Győrben, 
míg társát Pápán fogták el. Az elkövető-
ket a rendőrök ezután előállították, majd 
őrizetbe vételük mellet gyanúsítottként 
kihallgatták. Mindketten elismerték tet-
tüket, és elmondták azt is, hogy az ello-
pott tárgyakat fémhulladékként értékesí-
tették, majd a kapott összeget elosztották 
egymás között.

A 32 éves pápai lakos ellen lopás bűn-
tett, míg társa ellen lopás bűntett és lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folyik büntetőeljárás.

KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK 
A RENDŐRÖK A FIATALOKNÁL

A Pápai Rendőrkapitányság munkatár-
sai előállították a gépkocsi vezetőjét és 
annak két utasát is.

A járőrök 2023. február 5-én este Pá-
pa belvárosában állítottak meg egy sze-
mélygépkocsit ellenőrzés céljából. Az 
intézkedés során átvizsgálták a jár-
művet is, melynek során a bal első ajtó 
tárolórekeszéből egy cigarettás doboz ke-
rült elő, benne kábítószergyanús növényi 
anyagmaradvánnyal. A 22 éves kertai so-
főr elismerte, hogy az övé a cigarettás do-
boz. Felmerült annak gyanúja is, hogy a 
gépjármű vezetője és két utasa is kábító-
szert fogyasztott, ezért a rendőrök elfog-

ták és mintavétel céljából előállították 
őket. A sofőrrel és a 19 éves pápai uta-
sával szemben alkalmazott kábítószer-
gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, 
míg a harmadik utas esetében negatív 
eredménnyel zárult a mintavétel.

A rendőrök a 22 éves kertai fér� és 19 
éves barátja ellen kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének gyanúja miatt indí-
tottak büntetőeljárást, továbbá a sofőr el-
len járművezetés bódult állapotban vét-
ség elkövetése miatt is büntetőfeljelentést 
tettek.

KIÜTÖTTE ISMERŐSE KEZÉBŐL 
A TELEFONT, GARÁZDASÁG 

MIATT KELL FELELNIE

Az Ajkai Rendőrkapitányság munka-
társai gyanúsítottként kihallgatták az 59 
éves ajkai fér�t.

Garázdaság vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folyik nyomo-
zás az Ajkai Rendőrkapitányságon egy 59 
éves helyi lakossal szemben. Az eljárás 
adatai alapján a fér� 2023. február 3-án 
délelőtt az egyik ajkai telephelyen egy ko-
rábbi interneten történt kon�iktus miatt 
szóváltásba keveredett ismerősével, majd 
dühében kiütötte annak kezéből a mobil-
telefonját, és elhagyta a helyszínt. A rend-
őrök a bejelentést követő rövid időn belül 
otthonában elfogták az elkövetőt, majd 
előállították az Ajkai Rendőrkapitány-
ságra, és a nyomozók gyanúsítottként ki-
hallgatták.

A VESZPRÉM VÁRMEGYEI 
RENDŐRÖK ELFOGTÁK 

A TOP 50�ES KÖRÖZÖTTET

A Pápai Rendőrkapitányság kezdemé-
nyezte a 41 éves komáromi fér� letar-
tóztatását, akinek 16 rendbeli bűnszö-
vetségben, üzletszerűen elkövetett lopás 
bűntett elkövetése miatt kell felelnie.

A Pápai Rendőrkapitányság 16 rend-
beli bűnszövetségben, üzletszerűen el-
követett lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat bün-
tetőeljárást egy 41 éves komáromi lakos-
sal szemben. Az eljárás adatai alapján a 
fér� 2022 júniusától társaival együtt pá-
pai, illetve Győr-Moson-Sopron várme-
gyei településeken található cégek telep-
helyeire törtek be ajtó- és ablakbetörés 
módszerével, majd onnan elektronikai 
cikkeket és a kasszában lévő készpénzt 

lopták el, összesen több millió forint ér-
tékben. A Pápai Rendőrkapitányság ko-
rábban elfogatóparancsot bocsátott ki a 
fér� felkutatása érdekében, majd az or-
szágos koordináció keretében zajló nyo-
mozás mellett célkörözési tevékenysége 
során a Veszprém Vármegyei Rendőr-fő-
kapitányság Felderítő Osztálya és a Mély-
ségi Ellenőrzési és Közterületi Támoga-
tó Alosztály munkatársai 2023. február 
2-án reggel Budapesten elfogták. Ezután 
előállították a Pápai Rendőrkapitányság-
ra, majd őrizetbe vétele mellett a nyomo-
zók gyanúsítottként kihallgatták, és elő-
terjesztést tettek az illetékes ügyészségen 
a letartóztatásának indítványozására.

ELŐSZÖR KÁBELLEL ÜTÖTT, 
MAJD BOZÓTVÁGÓ KÉSSEL 

FENYEGETŐZÖTT

Állampolgári bejelentés érkezett a 
rendőrségre 2023. február 2-án délelőtt 
arról, hogy Veszprém külterületén egy 
személyt bozótvágó késsel megtámad-
tak. A kiérkező körzeti megbízott meg-
állapította, hogy egy parkolási kon�iktus 
kapcsán a bejelentő és egy ott ingatlan-
tulajdonnal rendelkező fér� összeszólal-
kozott. Utóbbi oly módon adott nyoma-
tékot felháborodásának, hogy autójából 
elővett egy faágra húzott kábeldarabot, 
mellyel több ütést mért a sértettre. Az 
ütlegelésnek az vetett véget, hogy a beje-
lentő a kábeldarabot támadójától elvet-
te, és azt eldobta. Ekkor a 80 éves fér� 
egy bozótvágó kést vett elő járművének 
csomagtartójából, majd azzal fenyegette 
meg a másikat annak jelenlévő hozzátar-
tozói előtt.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 
fér�t, majd előállították Veszprémi 
Rendőrkapitányságra, és a nyomozók 
gyanúsítottként kihallgatták. Ellene fel-
fegyverkezve elkövetett garázdaság bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás.
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ISMÉT AKCIÓBAN 
AZ UNOKÁZÓS CSALÓK

Felhívjuk a �gyelmet, hogy az úgyne-
vezett „unokázós” csalások közös jellem-
zője, hogy a bűnözők telefonon veszik fel 
a kapcsolatot.

A csaló a kiszemelt áldozat hozzátarto-
zójának (unokájának, gyermekének) ad-
ja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő 
megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy 
az unoka (vagy gyermek) valamilyen baj-
ba került (például autóbalesetet szenve-
dett, vagy tartozása van, vagy letartózta-
tásba került akár külföldön), és sürgősen 
pénzre van szüksége. Nagyon gyakran 
azt mondják, hogy elküldik egyik isme-
rősüket, vagy egy taxit a pénzért, vagy 
ékszerért, mivel a közvetlen találkozás-
kor könnyen kiderülne, hogy nem ő az 
unoka, vagy más rokon.

A rendőrség tanácsai arra az esetre, 
ha valaki ilyen hívást kap:
• Bontsa a vonalat és hívja fel a „bajba 

jutott” rokont! Tegye le a telefont, majd 
hívja vissza hozzátartozóját az Ön ál-
tal ismert hívószámon!

• Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon 
nyugodt maradni! Tegyen fel ellenőr-
ző kérdéseket: „pl. Mikor találkoztunk 
utoljára? Mikor születtél? Hány testvé-
red van? Merre laknak anyáék/apáék/
�adék/lányodék?” stb.

• Ne adja meg adatait ismeretleneknek!

• Legyen gyanús, ha egy idegent, vagy ta-
xit akarnak küldeni a pénzért, vagy ér-
tékekért!

• Ha felmerül, hogy bűncselekményt pró-
báltak meg elkövetni Ön vagy hozzátar-
tozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es 
segélyhívó számot!

GYORSÉTTEREMNÉL
 GARÁZDÁLKODOTT

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság 
nyomozói gyanúsítottként hallgattak ki 
egy 22 éves �atalembert.

A magyarszentmiklósi fér� a gya-
nú szerint 2023. február 8-án hajnalban 
Nagykanizsán, egy gyorsétterem kiszol-
gáló ablakánál egy autóban ülve fegy-
vernek látszó tárgyat fogott az alkalma-
zottra, kiabált vele azért, hogy sürgesse a 
megrendelt ételének elkészítését. Ezt kö-
vetően kiszállt a járműből és a nála lévő 
pisztolynak tűnő tárggyal többször rá-
ütött az üvegre, ami emiatt betört.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 22 
éves elkövetőt, akit előállítását követően 
gyanúsítottként hallgattak ki felfegyver-
kezve elkövetett garázdaság bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt.

LETÖRTE A CSAPÓRUDAT

Egy 42 éves zalaszentgróti fér� 2023. 
február 7-én 14 órakor kamionnal köz-
lekedett Pókaszepetken, az Arany János 

utcában. A sofőr a vasúti átjáróhoz érve, 
a fényjelző berendezés tilos jelzése elle-
nére keresztülhajtott az átjárón, és jár-
művével letörte a záródó csapórudat.

A járművezető cselekménye a vasúti 
közlekedés biztonsága elleni bűncselek-
ménynek minősül, ezért a rendőrök a 
terhére rótt vétség gondatlan elkövetése 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a 
balesetek megelőzés érdekében az alábbi-
akra hívja fel a közlekedők figyelmét:
• A vasúti átjárót csak fokozott óvatos-

sággal szabad megközelíteni. Az átjá-
róban és közvetlenül előtte tilos előzni!

• Csak folyamatosan, azaz megállás nél-
kül, legalább 5 km/h átlagsebességgel 
szabad áthaladni rajta!

• Biztosított vasúti átjárón csak akkor 
szabad áthajtani, ha mindkét sorom-
pó nyitva van, a fényjelző vagy hang-
jelző berendezés nem ad jelzést, illetve 
a fénysorompó vagy a félsorompóval ki-
egészített fénysorompó villogó fehér jel-
zést ad!

• Ha a biztosítóberendezés nem működik, 
minden esetben meg kell állni az átjá-
ró előtt! Csak azután szabad tovább 
haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy 
nem jön vonat!

• Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, 
ha egyik fény sem világít.

• A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerék-
párosokra is vonatkozik, de még a meg-
különböztető jelzést használó jármű-
vekre is!

„...hogy mindenki hazaérjen!”

MEGÖLTE TESTVÉRÉT

2022. október 30-án délután Újudva-
ron, családi házuk udvarán összeveszett 
egy testvérpár. 

A 44 éves fér� dühében felkapott egy 
nagyméretű kalapácsot, amellyel kétszer 
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fejbe vágta 48 éves bátyját. Az áldozat az 
ütések következtében olyan súlyos sérü-
lést szenvedett, hogy a helyszínen életét 
vesztette.

A �atalabb fér� ellen emberölés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatott nyomozást a Zala Várme-
gyei Rendőr-főkapitányság a napokban 
lezárta és az iratokat vádemelési javaslat-
tal megküldte az ügyészségnek.

RABLÁS MIATT ŐRIZETBEN

A rendőrök néhány órán belül elfogták 
az elkövetőt.

A megalapozott gyanú szerint 2023. 
február 3-án a reggeli órákban egy 22 
éves nő Nagykanizsán, egy presszóban 
beszélgetett a 68 éves sértettel, majd a 
pénztárcájából 50 ezer forintot kivett, 
meglökte az idős asszonyt és távozott a 
helyszínről.

A bejelentést követően a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság egyenruhásai azono-
sították az elkövetőt és néhány órán belül 
el is fogták. A surdi nőt – őrizetbe véte-
le mellett - rablás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként.

ÚJABB VADRIASZTÓKAT 
HELYEZTEK KI

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ság és a Zrínyi Miklós Vadásztársaság 
együttműködésének köszönhetően száz 
darab vadriasztó prizma segíti majd a 
vadelütéssel végződő balesetek számá-
nak csökkentését.

A prizma a közlekedő gépjárművek 
fényszórói által kibocsátott fényt meg-
töri, az út menti területet megvilágítja, 
ezzel a vadat elriasztja az út megközelí-
tésétől. A helyszín kiválasztásakor a vad-
elütések számát, valamint a vadon élő 
állatok megjelenésének valószínűségét 
vették �gyelembe.

Az elmúlt időszakban több zalai útsza-
kaszra került már ki vadriasztó prizma, a 
mostani projekt keretében a 76-os főút-
vonal zalaegerszegi bevezető szakaszán 
helyeztek ki száz darab közlekedésbiz-
tonságot javító eszközt a szakemberek.

LEVEZETTE A FESZÜLTSÉGÉT

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon 
rongálás vétség elkövetése miatt büntető-
eljárást indítottak ellene.

A megalapozott gyanú szerint a 42 éves 
budapesti fér� 2023. február 1-jén 13 óra 
40 perc körül Zalaegerszegen, a Kossuth 
Lajos utcában gyalogolt. Azért, hogy le-
vezesse feszültségét, ököllel beleütött az 
egyik üzlet kirakatának üvegébe, ami 
emiatt megrepedt.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
nyomozói rongálás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták 
ki gyanúsítottként az elkövetőt.

FELPOFOZTÁK ISMERŐSÜKET

A keszthelyi rendőrök csoportosan 
elkövetett garázdaság miatt indítot-
tak bűntetőeljárást három kamasz�úval 
szemben.

A gyanú szerint a három �atalember 
2023. február 1-jén délután Keszthelyen, 
a Helikon parkban bántalmazta ismerő-
sét egy nézeteltérés miatt. Egyikőjük le-
fogta, míg a másik két �ú többször arcon 
és mellkason ütötte a 14 éves sértettet.

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon ga-
rázdaság bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntetőeljá-
rás a �atalokkal szemben.

TILTOTT SZERENCSEJÁTÉK 
ÉS FEGYVEREK

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya két személlyel szem-
ben folytatott büntetőeljárást.

Még 2021-ben a Zalaegerszegi Rendőr-
kapitányság birtokába jutott információk 
szerint egy megyeszékhelyi kocsmában 
illegálisan üzemeltetnek játékgépeket.

A rendőrök nyomozást indítottak és a 
büntetőeljárás során beszerzett adatok 
alapján 2021. január 28-án kutatást tar-
tottak több vendéglátóegységben, és a 
tulajdonosukhoz köthető több helyi in-
gatlanban is, mely során játékgépeket, 
készpénzt, merevlemezeket, valamint 
engedély nélkül tartott éles lőfegyvere-
ket, és lőszereket is lefoglaltak. Az egyik 
presszóban a nyerőgépekre egy titkos 
csapóajtón keresztül megközelíthető rej-
tett helységben találtak rá az egyenruhá-
sok.

A nyomozók a vendéglátóegységek tu-
lajdonosát, egy 50 éves helyi fér�t tiltott 
szerencsejáték szervezése bűntett, vala-
mint lőfegyverrel visszaélés bűntett, az 
üzemeltetésben számára segítséget nyúj-
tó 58 éves szintén helyi fér�t pedig lő-
fegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a 
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a szük-
séges eljárási cselekményeket elvégezte, 
és az iratokat vádemelési javaslattal meg-
küldte az illetékes ügyészségnek.

VISSZAMENTEK LOPNI

A Keszthelyi Rendőrkapitányság nyo-
mozói gyanúsítottként kihallgatták a két 
tolvajt.

A gyanú szerint a két román állampol-
gárságú fér� 2023. január 22-én 18 óra 
körül Keszthelyen, az egyik áruházból 
elektromos borotvákat lopott el. Az el-
követők másnap visszamentek az üzlet-
be, és egy övet akartak magukkal vinni, 
de a biztonsági őr felismerte és tetten ér-
te őket.

A keszthelyi rendőrök a helyszínen el-
fogták a fér�akat, előállításukat követő-
en lopás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt hallgatták ki őket 
gyanúsítottként. 
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Illusztráció

Idézve szavait: „Szinte közhely, de szá-
mos oka lehet, amikor azt mondják, hogy 
társadalmi hovatartozástól függetlenül, 
a cél nélküli személyt jellemzi ez a fajta 
magatartás: akit elhanyagolnak, akinek 
nincs jövőképe, aki nem tudja a problé-
máit önállóan megoldani. Ide sorolható 
a szülői támasz hiánya, a különféle csalá-
di nehézségek, a felelőtlenség, egyéb hát-
rányos helyzet. Szintén kockázati tényező 
az egészségtudatosság hiánya is, hiszen ily 
módon hamarabb kerül az illető egy ilyen 

„útvesztőbe” és aztán gyakran nem talál-
ják a kiutat belőle. Egy bizonyos hánya-
duk esetében a vég, mert ez a teljes �zikai 
és szellemi leépülés.”

Jogosan vetődik fel az olvasó részéről 
a kérdés, hogy akkor mi helyzet a legális 
drogfogyasztással? Szemes Erika rendőr 
százados kiemelte, hogy a nemzetközi je-
lentések alapján a magyar �atalok jóval 
többet dohányoznak, alkoholizálnak a 
nemzetközi átlagnál, miközben a drog-
használat terén „csak” a középmezőny-
ben helyezkednek el. Nem gondolnak ar-
ra, hogy a dohányzás különböző formái 
és a kontroll nélküli alkoholfogyasztás, 
vagy az alkohol+gyógyszer kombináci-
ója is lehet a problémák előszobája. Ál-
láspontja szerint még ide sorolhatóak az 

energiaitalok is, melyek népszerűsége 
már az általános iskolások körében is je-
lentős mértékű. Ezek szintén veszélyeket, 
komoly egészségügyi kockázatokat rejte-
nek, amit a fogyasztóik nem is sejtenek. 

A drogprevenciós előadásain gyak-
ran érvel ezek fogyasztása ellen. A szü-
lők sokkal szigorúbbak a kábítószerek-
kel, mint az alkohollal kapcsolatban. Ez 
jól leképezi a társadalom gondolkodását, 
ahol az alkohol, a nyugtató és a cigi a na-
pi stressz kezelés rutinszerű része, mert 
legális. Pedig hatásában ugyanolyan ká-
ros.

Idézve Szemes Erika rendőr százados 
szavait: „A drogok” - legyen az legális, fo-
gyasztható (alkohol, gyógyszer, kávé, tea, 
energiaital, gyógyszerek, stb,) vagy illegá-
lis (canabis-fű, LSD, szintetikus drogok 
pl.„Gina”, heroin, kokain, stb.) gyakran 
a közösségi kapcsolatok elmélyítésének 
eszközei, hiszen megkönnyítik a társas 
kapcsolatok, megnyilvánulások bizonyos 
módozatait. A kutatások alátámasztják, 
hogy a szexuális jellegű kapcsolatfelvé-
tel és a droghasználat között is van ösz-
szefüggés, különösen a serdülők és a �atal 
felnőttek körében. Nem véletlen hát, hogy 
a bulikon rendszeresen előkerülnek a kü-
lönböző drogok, akár többféle együttes 

használata is, ami esetenként akár tragé-
diába is fordulhat.”

A Budapesti Rendőr-főkapitányság  
„A Szer, ami megváltoztat” című kis�lmet 
a helyi rendőrkapitányságok illetékességi 
területén megtalálható tanintézetek di-
ákjai, szülei, pedagógusai részére mutat-
ják be drogprevenciós feladat részeként. 
Az említett tájékoztató anyag bemutatja, 
hogy hogyan képes megváltoztatni ben-
nünket a kábítószer. A �atalok körében 
is jól ismert toxikológus, addiktológus 
orvos beszél arról is, hogy bizonyos te-
kintetben a kábítószer nem rossz, de rög-
tön párhuzamba is állítja fogyasztásának 
lehetséges káros következményeivel. Ez 
általában kissé meghökkenti a hallga-
tóságot, hiszen jó a szer, de „Ne élj vele!” 
Akkor, hogy is van ez? A �lmből kide-
rül, miért is fontos ezt megemlíteni. Ne 
dugjuk a fejünket a homokba! A kis�lm 
megszólaltat egy ismert in�uenszert, aki 
elmondja, hogy ő miért nem él/élt még 
szerekkel, illetőleg híres sportoló és mű-
vész is, mint aki kipróbálta, de szerencsé-
re sikerült végleg leállnia az önpusztító 
szerekről. Az alkotás bemutat olyan fo-
tókat, amelyek drogfogyasztás általi ha-
lálesetek kapcsán készültek. Igen, talán 
nem véletlenül, hiszen akár egy italba 

AMI TILTOTT,
AZ SOKKAL
IZGALMASABB
Vajon miért fogyasztanak az emberek tudatmódosító (legyen az alkohol, drog, stb) szereket? Talán 

azért, mert ami tiltott, az sokkal izgalmasabb? Következésképp annak hatására többnek érezheti 
magát az adott személy? Különleges állapotot okozhatnak számukra, élénkebbé, bátrabbá teszi őket, 

oldódnak a gátlásaik? Sajátos feltétele a kortárscsoportba való beilleszkedésnek? Szerkesztőségünk 
kérdéseire Szemes Erika rendőr százados válaszol, aki iskolai bűnmegelőzési tanácsadóként, számos ok-
tatási intézményben tart un. bűnmegelőzési, áldozatvédelmi és drogprevenciós foglalkozásokat. 
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csempészett drogfogyasztásba is bele le-
het halni. 

A sokkolás szándéka ebben az esetben 
egyfajta eszköz, mert hiába a megany-
nyi tiltás: hiszen amit tiltanak az min-
dig édesebb, vonzóbb. Továbbá bemutat-
ja egy egyetemista lány rövid történetét, 
hogyan került kapcsolatba a kábítósze-
rekkel, aki elmondja azt is, hogyan bu-
kott le terjesztőként és lett elítélve miatta. 
A végére pedig egy 8 perces összeállítást 
illesztettek be a készítők, amely egy meg-
történt esetet tár a hallgatóság elé, mely-
nek az is lehetne a címe: ”Egy házibuli 
margójára!” Tragédiával végződött egy 
érettségit ünneplő baráti társaság ösz-
szejövetele és a résztvevők egy része vál-
lalta, hogy elmondja ő hogyan emlék-
szik az akkor történtekre. Összességében 
ez egy kb. 30-35 perces prevenciós kis-
�lm, amelynek a mondanivalója, üzene-
te elsősorban az elgondolkodtatás: vajon 
megéri-e?

Kérdésünkre, hogy milyen jellegű 
társadalmi szituációkban válhat az 
adott fiatal/felnőtt drogfogyasztóvá, 
drogfüggővé? Szemes Erika rendőr szá-
zados válaszában kihangsúlyozta: „A �a-
talok részéről a kíváncsiság által motivált 
kísérletező jellegű fogyasztás az egyik leg-
gyakoribb drogfogyasztási forma. A kuta-
tások szerint a legtöbb esetben ez nem lép 
át a rendszeres fogyasztásba vagy a függő-
ségbe, viszont igen nagy a kockázata. Ez 
a fajta kipróbálás leginkább a hallucino-
gén drogok fogyasztására jellemző, ame-
lyek által másként láthatják a valóságot, 
olyannak, amelyet hétköznapi tudatálla-
potban nem láthatnának.”

A felmérések szerint sok �atal és �atal 
felnőtt használja a szereket fáradtság le-
küzdésére. Arra, hogy hosszú tanulási és 
munkaórák miatt kell ébren maradniuk, 
így „mesterségesen” próbálják meghosz-
szabbítani az aktivitásukat. A közleke-
désben résztvevők is szintén használják 
például kamionosok, szintén az ébrenlét 
fokozása érdekében. A drogok valóban 
javíthatnak bizonyos élettani funkciókat, 
hogy rövid távon csökkenthetik a fáradt-
ságot és növelhetik az éberséget, javíthat-
ják a hangulatot, többek között a  ko�e-
in. Viszont a nagyobb dózis itt is fordítva 
hathat,  a rendszeres használat során pe-
dig elkerülhetetlen a hozzászokás, azaz a 
függőség.

A modern társadalmi környezetben az 
ember számára mindig kevés az idő. Az 

AMI TILTOTT,
AZ SOKKAL
IZGALMASABB
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intenzív munka és egyéb igénybevétel 
miatt keletkező stresszt nehéz leküzde-
ni. A drogot egyesek úgy használják saját 
céljaikra, hogy szerekkel „stresszteleníte-
nek”. Ki lehet mondani, hogy a droghasz-
nálat gyakori eszköze a stresszoldásnak 
is. Más a helyzet a �zikai fájdalomtól 
szenvedő emberek esetében, akik orvo-
si javaslatra gyakran ópiát-alapú gyógy-
szereket fogyasztanak fájdalomcsillapí-
tására. 

Az emberek ősidők óta használnak ké-
miai anyagokat tudatállapotuk megvál-
toztatására, serkentésére vagy nyugtatásá-
ra, altatásra vagy ébrentartásra. Az öröm, 
a boldogság keresése, akár rövid, akár 
hosszú távon, az emberiség egyik legalap-
vetőbb törekvése volt, van és lesz is. 

A drogfüggőség kialakulása három 
fázisra bontható:

Kezdeti fázis: amikor a szokás még 
nem alakult ki, a drog fogyasztása után 
létrejön az eufória, de nincs további kész-
tetés, ahogy lecseng a hatása a hangulat 
visszaáll a normál szintre.

Függőségi fázis: amikor a szokás sta-
bilizálódik, az örömérzet állandó és azo-
nos időközökben ismétlődik. A függőség 
egy meghatározott szerre fejlődik ki.

Krízis, a betegség: ebben a fázisban már 
nincs eufória vagy kielégülés, a függőség 
itt már egy soha véget nem érő szenve-
dés. A késztetés növekszik, de a tűrésszint 
csökken, itt a legnagyobb a túladagolás 
veszélye. A krónikus eufória-keresés a 
drogokkal szembeni toleranciához és el-
vonási tünetek kialakulásához vezethet-
nek, vagyis ez a típusú szerhasználat hor-
dozza magában a függőség legnagyobb 
kockázatát �atal felnőttek körében. 

Társadalmilag is elfogadott az a jelen-
ség, miszerint a fér�ak és a nők gyakran 
olyan viselkedésformák elsajátítására 
éreznek késztetést, amelyek javítják a �-
zikai megjelenésüket, melyek szintén egy 
módja a pszichoaktív szerek használatá-
nak. A kutatások szerint a nikotin gyen-
gíti a szervezet kalóriatároló képességét. 
Míg a fér�aknál a szteroidok fogyasztása 
az izomtömeg növelés érdekében előny-
ben részesített és általánosan elterjedt az 
is, hogy a stimulánsok, mint a kokain és 
az amfetamin fogyasztása a súlycsökke-
nés egyik lehetséges eszköze. 

Egy kis külföldi kitekintés, hogy más 
országokban milyen mértékben enge-
délyezett, vagy tiltott a kábítószer fo-
gyasztás:

A kábítószerek tiltott forgalmazása el-
leni, 1988.évi ENSZ-egyezmény 3. cikké-
nek (2) bekezdése minden állam számára 
előírja, hogy – alkotmányos alapelveinek 
és jogrendje alapvető rendelkezéseinek 
fenntartásával – nyilvánítsa bűncselek-
ménynek a személyi fogyasztásra szánt 
kábítószerek birtoklását. 

Ezt Európán belül különféleképpen 
hajtották végre. A személyes fogyasztás-
ra szánt tiltott kábítószer birtoklása lehet 
bűncselekmény, de nem bűnügyi cselek-
mény, illetve előfordulhat, hogy a canna-
bisra nem büntetőjogi szankciók vonat-
koznak, ugyanakkor más kábítószerek

birtoklása továbbra is bűncselekmény-
nek minősül.

A cselekmény jogállásának legjelen-
tősebb megváltoztatása Portugáliában, 
Luxemburgban és Belgiumban történt. 
Portugáliában a 2001. júliusi törvény 
megkönnyítette minden, személyes fo-
gyasztásra szánt kábítószer birtoklását. 
Ezzel a kis mennyiségű kábítószer bir-
toklásáért kiszabható maximális bünte-
tés három hónap szabadságvesztés. Lu-
xemburgban a cannabison kívül az összes 
többi kábítószer személyes célú birtok-
lásáért kiszabható maximális büntetést 
is csökkentették, három évről hat hónap 
börtönre. Belgiumban a kis mennyisé-
gű, személyes fogyasztásra szánt canna-
bis birtoklását korábban legfeljebb öt évig 
terjedő börtönnel lehetett büntetni. Most 
viszont a legalacsonyabb bűnvádi prio-
ritással jár, ami rendőri birsághoz vezet. 
Észtországban szabálysértésnek tekintik, 
amely legfeljebb 30 napig terjedő közigaz-
gatási őrizettel büntethető. Szlovénia szin-
tén jelentős mértékben csökkentette az 
ezért kiszabható börtönbüntetést. Jelen-
leg a legnagyobb büntetési tétel ezáltal a 
30 nap börtönbüntetés, vagy kis mennyi-
ség esetén bírságra változott.

Hazánkban a kábítószer kézbevétele is 
már bűncselekmény. Az alapeset bünte-
tési tétele is súlyos, 1 évtől 5 évig terjedő 
szabadságvesztés kiszabását teszi lehető-
vé. Amennyiben a bűncselekményt pél-
dául bűnszövetségben vagy üzletszerűen 
követik el, a büntetés 2 és 8 év közötti le-
het. E téren az elterelés a bűnmegelőzés 
eszköze, amely annak a lehetőségét te-
remti meg, hogy alkalmi fogyasztóként 
első alkalommal legyen lehetősége elke-
rülni a súlyosabb büntetést. Tudni kell 
azonban, hogy ennek a „könnyítésnek” 
több feltétele is van.

Kábítószerrel elsősorban �atalok pró-
bálkoznak, ők tehát bűncselekményt kö-
vetnek el. Viszont a kábítószert kipróbáló 
gyermek nem válik feltétlenül bűnözővé 
a tapasztalatok szerint, ezért nem is bé-
lyegezhetjük meg őket. Általánosságban 
elmondható, hogy dohányzás és az alko-
holfogyasztás (legális szerek) ártalmai-
nak nagyobb számban esnek áldozatul 
ma Magyarországon, mint drogok által, 
ami persze nem azt jelenti, hogy nincs 
mit tenni.

A fenti gondolatok zárásaként, vajon 
mit értünk drogprevenció alatt?

A hazai drogpolitika kereteit a Nemze-
ti Drogellenes Stratégia határozza meg. A 
�atalok testi és lelki egészségfejlesztésére, 
a családok megerősítésére, a közösségek 
megtartó és formáló erejére koncentrál-
va kívánja erősíteni a megelőzést, de nem 
feledkezik meg a kábítószerfüggőkről 
sem. A stratégia amellett, hogy elismeri a 
kábítószer használattal kapcsolatos egyé-
ni és társadalmi kockázatok és károk ke-
zelésének szükségességét, konkrét célo-
kat fogalmaz meg az alábbi területeken: 
egészségfejlesztés és kábítószer-megelő-
zés; kezelés, ellátás, felépülés.

A drogprevenció további célja, hogy 
olyan ismereteket, készségeket adjon át, 
melyek birtokában a droghasználat meg-
előzhető, késleltethető, vagy ha többre 
nem hat, legalább a gyakorisága csök-
kenthető. Az iskola kiemelt prevenciós 
színtér: a szerhasználók többsége ebben 
az életkori szakaszban fogyaszt először 
valamilyen fajta drogot. 

Szemes Erika rendőr százados vélemé-
nye szerint azt kell aprólékosan körbejár-
ni, megvizsgálni, hogyan ne legyen füg-
gő az, aki alkalmasint mégis elcsábult. 
Ezzel egyidejűleg pedig előtérbe kell he-
lyezni a drogfogyasztás ártalmainak szé-
lesebb körű vizsgálatát, a kezelésének 
módját, a lehetséges formáit. A szimpla 
felvilágosítás és a hozzáférés visszaszorí-
tása érdekében végzett munka már nem 
elég és ez előre vetíthet egy másfajta cse-
lekvési programot ezen a területen is.

Ugyanakkor nem csak a kábítószer 
fogyasztás terjedésével kell megbirkóz-
nunk, de képesnek kell lenni lépést tar-
tani az új generációk („Z” és „Alfa”) igé-
nyeivel, úgymond �exibilisebbé kell válni 
és meg kell találni a hozzájuk vezető utat, 
ami nem kis feladat.

  Oláh Antal
        Fotó: Horváth Tamás
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A Debreceni Törvényszék Katonai Ta-
nácsa előkészítő ülést tartott 2023. feb-
ruár 7-én annak a vádlottnak az ügyé-
ben, aki a vád szerint megtámadott egy 
várandós nőt Miskolcon. A Debreceni 
Regionális Nyomozó Ügyészség szexu-
ális erőszak bűntette miatt emelt vádat 
ellene.

Az előkészítő ülés során az ügyész is-
mertette a vádiratot. Az ügyészség beis-
merő nyilatkozat, valamint a tárgyalás-
hoz való jogról történő lemondás esetén 
a vádlottal szemben 7 év fegyházban 
végrehajtandó szabadságvesztés bünte-
tést és 7 év közügyektől eltiltást indítvá-
nyozott.

A fér� vitatta a vádirati tényállást, nyi-
latkozata szerint nem volt semmilyen 
előre kitervelt szándéka, a sértettet nem 
fojtogatta, nem akarta levetkőztetni és 
nem ült rá a mellkasára. A vádlott a bű-
nösségét nem ismerte el és kérte a tár-
gyalás tartását.

Dr. Szilvási László hadbíró őrnagy az 
ügyet nyomban tárgyalásra utalta és a 
vádlott kihallgatásával megkezdődött 
a bizonyítási eljárás. A fér� tagadta tet-
tét. állítása szerint a nőtől útbaigazítást 
akart kérni, de rosszul lett, elvesztette az 
egyensúlyát és nekiesett a sértettnek. 

A vádlott elmondása szerint a nőt ek-
kor fel akarta segíteni a földről, a sér-
tett azonban pánikba esett és segítségért 
kiáltott. A nőt csak addig akarta a fér-
� a földön tartani, amíg egy járókelő el-
hagyja a helyszínt.

A vádlott 2022. január 5-én határozott 
idejű önkéntes területvédelmi tartalékos 
katonai szolgálati jogviszonyt létesített a 
Magyar Honvédséggel. Ezen szolgálati 
jogviszony keretében a Magyar Honvéd-
ség volt önkéntes területvédelmi tarta-
lékos szakaszvezetőjét Miskolcon köte-
lezték szolgálat teljesítésére 2022. január 
5-től 2022. július 5-ig.

A vádirat lényege szerint 2022. június 
20-án 17 óra körül a sértett, aki váran-
dósságának 23. hetében járt, munkahe-
lyéről tartott hazafelé Miskolcon, a 20-
as számú autóbusszal. A nő a buszról a 
Népkert megállóhelyen leszállt, majd a 
Görgey Artúr utcát a Perczel Mór utcá-
val összekötő Kálvária lépcsősoron in-
dult tovább. A lépcsőn a vádlott követni 
kezdte a sértettet, aki a lépcsőn meg-
állt, mert állapotánál fogva kifáradt és 
meg kellett pihennie. Ekkor mögé lépett 
a vádlott és hátulról átölelte a nőt, majd 
lehúzta a földre és a nyakánál fogva foj-
togatni kezdte, hogy ne tudjon segítséget 
hívni. Ennek ellenére a sértett hangosan 
segítségért kezdett kiabálni. Ezt hallva 
a fér� a földön fekvő sértettet elkezd-
te a lépcső mellett található erdős rész-
re húzni, közben a nő szájába a földről 
felvett avart tömött, hogy elcsendesítse. 
A sértett ekkor átmenetileg abbahagy-
ta a kiabálást, a vádlott ekkor elengedte 
a nő fejét és a száját, majd a nő mellka-
sára ült és elkezdte levenni annak ruhá-

ját. A nő folyamatosan ellenállt, kiabált, 
könyörgött a vádlottnak, hogy hagy-
ja békén, mert terhes, illetve segítséget 
próbált kérni – fogalmaz a vád. A nyo-
mozó ügyészség szerint a fér� szexuális 
cselekményt akart végezni a sértettel, de 
a nőnek eközben sikerült felhívnia a se-
gélyhívó központot, ezért a vádlott elme-
nekült a helyszínről. 

A Miskolci Rendőrkapitányság nyo-
mozói rövid időn belül azonosították a 
vádlottat, akit 2022. június 21-én elfog-
tak, a Debreceni Járásbíróság pedig 2022. 
június 24-én elrendelte a letartóztatását. 
Az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szakaszvezető jogviszonyát az elköve-
téstől számított három napon belül meg-
szüntették.

A büntetőeljárás 2023. március 14-én 
folytatódik, akkor a bíróság egy tanút 
fog kihallgatni, továbbá a bizonyítás ki-
egészítése, perbeszédek, valamint ítélet-
hirdetés várható.

Debreceni törvényszék

TAGADTA A SZEXUÁLIS 
ERŐSZAK VÁDJÁT A VOLT 
TARTALÉKOS KATONA
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BÁRKI FÉLRELÉPHET…

A sportsérülések előkelő helyen szere-
pelnek a mozgásszervi sérülések listáján, 
és ezen a téren különösen veszélyeztet-
tek a tapasztalatlan, kezdő sportolók és 
a magukat régi formában elképzelő újra-
kezdők.

Sérülést azonban nem csak sporto-
lás során lehet szerezni! A baj bárhol és 
bárkivel megtörténhet. Otthon, mun-
kahelyen, túrázás és kirándulás alatt is 
keletkezhetnek kisebb-nagyobb zárt sé-
rülések. Meghúzódhat, zúzódhat vagy 
ki�camodhat a boka, a térd, a csukló 
vagy egyéb ízület.

„SÉRÜLÉSTAN”: A HÚZÓDÁS, 
A ZÚZÓDÁS ÉS A FICAM

Húzódás során az izmok a túlzott 
megterhelés hatására tartósan összehú-
zódnak, görcsbe rándulnak. Mindehhez 
elég egy elhibázott mozdulat, amit köve-
tően hirtelen az izomláznál jelentősebb 
fájdalom lép fel; emellett izommerevség 
és gyulladás is tapasztalható.

Zúzódás általában valamilyen külső 
erőbehatásra (pl. ütés, rúgás) keletkezik, 
és az izomrostkötegek szerkezetének ki-
sebb-nagyobb mértékű roncsolódásával 
jár. Szemmel látható vörösödés és lila fol-

tok jönnek létre, és jelentős fájdalmat érez 
a mozgásában is korlátozottá vált sérült.

Ficam esetén a túlzott erőbehatás kö-
vetkeztében az ízületi fej elhagyja az ízü-
leti árkot, és az ízületi szalagok megsé-
rülnek. A �cam ízületi merevséggel és 
intenzív fájdalommal jár. A sérült tájék 
dagadt és véraláfutásos, sok esetben sza-
bad szemmel látható az érintett terület 
deformálódása. Első teendő az elmoz-
dult ízvégek helyretétele és a sérült sza-
lagok helyreállítása, ha kell, akkor műté-
ti úton.

HA MÁR MEGTÖRTÉNT A BAJ, 
SZAKSZERŰEN KELL 

CSELEKEDNÜNK! 

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk a későbbi károsodást? 
Hogyan segíthetjük elő a gyógyulást, 
vagy egyszerűen csak mit tehetünk azért, 
hogy kevesebb fájdalmat kelljen átél-
nünk addig, amíg eljutunk az orvoshoz?

A teendők 4 tanács formájában fog-
lalhatók össze. A könnyebb megjegyzés 
érdekében az angol és a német nyelvte-
rületen is születtek betűszavak. A néme-
teknél mint PECH-szabály, az angolok-
nál mint RICE-szabály ismert az, hogy 
mit kell tenni húzódás, zúzódás vagy �-
cam esetén.

MIÉRT ÉRDEMES HŰTENI 
A SÉRÜLT TESTRÉSZT?

• A hideg lassítja az agynak küldött fáj-
dalom-üzeneteket, így fájdalomcsillapító 
hatású.

• A hideg szűkíti a gyulladás miatt ki-
tágult és áteresztővé vált ereket. Az érösz-
szehúzódást követően az erekből való fo-
lyadék-kiszivárgás csökken, a duzzanat 
lohadni kezd.

HIDEGRE TETT 

Illusztráció

Húzódások, zúzódások és ficamok kezelése a hűtés erejével

PECH RICE Mi a teendő?

1 P (Pause) R (Rest) Szünetet tartani a további fizikai megterhelést illetően
2 E (Eis) I (Ice) Hűteni kell az érintett területet
3 C (Compression) C (Compression) Elasztikus kötéssel kell ellátni a sérült testrészt
4 H (Hochlagern) E (Elevate) Emelt pozícióban, felpolcolva, nem pedig lógatva kell tartani a sérült testrészt

SÉRÜLÉSEK

1. táblázat: A németeknél PECH-, az angoloknál RICE-szabály néven ismert teendők húzódás, zúzódás és ficam esetén.

A kockázatokról olvassa el a használati 
útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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1. táblázat: A németeknél PECH-, az angoloknál RICE-szabály néven ismert teendők húzódás, zúzódás és ficam esetén.

• A hideghatás hozzájárul a vérömle-
nyek kialakulásának a megelőzéséhez.

• Ha “csak” hideget adunk a fájó test-
résznek, akkor nem kell számolni a szin-
tetikus hatóanyagú gyógyszerek jelentet-
te mellékhatásokkal.

HOGY HŰTHETŐ HATÁSOSAN 
AZ ÉRINTETT TESTRÉSZ?

A „hidegterápia” akkor hatékony, ha az 
gyorsan és jelentősen csökkenti a bőr hő-
mérsékletét. Erre a célra a vizes zsebken-
dő vagy a nedves konyharuha kevésnek 
bizonyul. 

Érdemes speciális, optimális méretű, 
a hűtendő testrészhez könnyen 
illeszkedő gélpárnát alkalmazni.

A DermaPlast® ACTIVE Hideg/Me-
leg gélpárna a hűtőszekrényben vagy a 
fagyasztóban is lehűthető, és „készen-
létben” tartható. Szükség esetén a hideg 
gélpárna a hozzá tartozó tokba helyezve 
szalag és tépőzár segítségével a hűtendő 
testrészre könnyedén ráilleszthető.

Hidegterápia során körülbelül 15 perc 
alatt a bőr hőmérsékletének az átlagos 
34 °C-ról körülbelül 15 °C-ra kell csök-
kennie, ezt követően a gélpárna levehető. 

Ideális esetben a létrejött fájdalomcsilla-
pító hatás akár 2-3 órán át fennmaradhat.

NINCS KÉZNÉL 
HIDEG GÉLPÁRNA? 

VARÁZSOLJON HIDEGET!

 Nincs kéznél a hűtőszekrény és a benne 
lévő hideg gélpárna, ha túrázás, kirándulás 
vagy nem otthoni sportolás során szenve-
dünk sérülést. Ilyen esetekben kínál megol-
dást az „instant hűtőtasak”; vagyis egy olyan 
egyszer használatos hűtőtasak, amit nem 
kell hidegen tartani, mégis, szükség esetén 
pár pillanat alatt jéghideggé varázsolható.

A DermaPlast® ACTIVE Instant Ice 
Hűtőtasak egyszerűen működésbe hoz-
ható: két kézzel összeszorítva a hűtőtasa-
kot és kidurrantva egy vizet tartalmazó 
belső tasakot egy olyan oldódási reak-
ció indítható el, ami hideget fog termelni. 
Rendelkezésre áll tehát az azonnal hasz-
nálható hűtőtasak.

2 AZ 1�BEN MEGOLDÁS: 
KÖRÜLÖLELI A HIDEG A FÁJÓ 

TESTRÉSZT
Legyen hidegen, és elasztikus kötést is 

kapjon a sérült testrész? Az igények akár 

egyetlen lépésben is teljesíthetők.
Újdonságnak számít a hidegterápia te-

rületén a DermaPlast® ACTIVE Coolfix 
Hűsítő pólya, ami nem más, mint egy 
kellemes illatú, mentolos és kámforos, 
hűsítő folyadékkal megnedvesített elasz-
tikus pólya. Elég a jól nyújtható, jégkék 
színű pólyát a sérült testrészre feltekerni, 
és akár 2 órán át biztosított a hűsítő hatás 
és az elasztikus kötés jelentette védelem.

A MIRELITBORSÓ IDEJE LEJÁRT

A hűtő kezelés felnőtteknél és gyerme-
keknél is egyszerűen alkalmazható, és a 
termékválasztéknak köszönhetően a hű-
tés szinte minden helyzetben megoldha-
tó; akár otthon, akár az otthontól távol, 
akár télen, akár a legforróbb nyári napo-
kon. 

Otthon a hűtőszekrénybe nyúlva, tú-
rázás vagy sportolás közben a hátizsák-
ból kivéve azonnal biztosítható a hűtőke-
zelés.

A fagyasztott borsós zacskók ideje le-
járt, korszerű termékek sora kínál ké-
nyelmes és optimális megoldást húzódás, 
zúzódás vagy �cam esetén.

(�zetett hirdetés)

Forgalmazó: HARTMANN-RICO Hungária K�. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
hartmann.hu · hartmannwebshop.hu

A kockázatokról olvassa el a használati 
útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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MILYEN JOGOK ILLETIK MEG AZ EMBERT A PSZICHIÁTRIÁN?
Kevés kiszolgáltatottabb helyzet létezik manapság, mint amikor valaki bekerül egy pszichiátriai osztályra. Bár ilyen helyzet-

ben mindenkit megilletnek bizonyos alapvető jogok, a tapasztalat szerint ezek nagyon gyakran nem érvényesülnek.
Tulajdonképpen az egyetlen hely, ahol az embert bűncselekmény hiányában is megfoszthatják személyes szabadságának 

alapvető jogától, egy pszichiátriai osztály vagy intézmény. Elvileg, a törvény szerint ilyen csak akkor történhet meg, ha az 
illető közvetlenül és súlyosan ön- vagy közveszélyes állapotban van. A gyakorlat mégis azt mutatja: számos olyan helyzet 
adódhat, amikor valakit jogtalanul kényszeríthetnek pszichiátriai kezelésre. Egy vagyoni vagy örökösödési vita, válóper vagy 
gyermekelhelyezési per, vagy akár komolyabb kon�iktushelyzet során is előfordulhat, hogy az egyik fél – így vagy úgy – kény-
szerbeutalót szerez „ellenfelének” a pszichiátriára, aki aztán, onnan kikerülve, „pszichiátriai kórtörténettel” a háta mögött 
máris hátránnyal indul a fenti jogi viták bármelyikében. Ilyen esetekre az elmúlt egy-két évtizedben számos példa akadt Ma-
gyarországon is.

Az ombudsman, vagyis az alapvető jogok biztosa számos alkalommal tett már közzé olyan jelentéseket, melyek arról számol-
tak be: a pszichiátriai osztályokon bizony rendszeresen sérülnek a kezeltek jogai, időnként egészen komolyan. Egy alkalommal 
például az emberjogi biztos azért emelte fel a szavát, mert egy nőt – aki otthonában lett rosszul, és a pszichiátriára szállították 

– a kórházban levetkőztették, bepelenkázták, a bokáinál és a csuklóinál az ágyhoz kötözték, majd ájultra gyógyszerezték. Az 
ombudsman több jogsértést tárt fel az ügyben, és ajánlásokat is tett annak érdekében, hogy ilyen esetek újból ne történhesse-
nek meg.

Ha valaki kényszerrel kerül a pszichiátriára, legtöbbször fogalma sincs az őt megillető jogokról. A helyzetet rontja, hogy az 
ápoló személyzet ilyenkor az illetőt könnyen könyveli el „elmebetegnek”, és gyakran az illető kényszerítés elleni tiltakozását is 

„betegsége” részének tekintik.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány közszolgálati céllal olyan információs anyagot állított össze, amely 

közérthető nyelvezettel magyarázza el, milyen jogok illetnek meg valakit, aki bekerült a pszichiátriára. Az anyag az egészség-
ügyi törvény alapján készült, és jó szolgálatot tehet akár a pszichiátriára kerülőknek, akár hozzátartozóiknak.

A „Betegjogok” című információs anyag a szervezet honlapján itt érhető el:
https://emberijogok.hu/betegjog/

LETARTÓZTATTA A BÍRÓSÁG A FURTAI 
EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJAIT

A Debreceni Járásbíróság nyomozá-
si bírója 2023. január 31-én egy hónapra 
elrendelte annak a három fér�nak és egy 
nőnek a letartóztatását, akikkel szem-
ben nyereségvágyból elkövetett ember-
ölés miatt indult büntetőeljárás. A bíró-
ság megállapítása szerint a Hajdú-Bihar 
Vármegyei Főügyészség indítványa meg-
alapozott.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 
négy gyanúsított 2023. január 26-án kö-
zösen italozott a Hajdú-Bihar vármegyei 
Furtán, majd elhatározták, hogy átmen-
nek a pár házzal odébb lakó sértetthez, 
akitől a nyugdíját akarták megszerezni. 
A késő esti órákban a gyanúsítottak meg-
jelentek a fér� lakóházánál, majd a ház-
ból kilépő sértettet azonnal bántalmaz-
ni kezdték. A sértett ennek hatására a 

földre került, azonban a támadók tovább 
folytatták az ütlegelést. A gyanúsítottak a 
magatehetetlen, még életjeleket adó fér�t 
bevitték a lakóházba, ahol tovább bántal-
mazták, közben készpénz után kutattak. 
A gyanúsítottak 38.000 forintot találtak, 
amit magukhoz vettek, majd az ingat-
lant elhagyták. A rendőrség a bejelentés-
től számítva 24 órán belül a négy gyanú-
sítottat elfogta és bűnügyi őrizetbe vette.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi sú-
lyú, a legsúlyosabban bűntetendő élet elle-
ni bűncselekmény büntetési tétele 10 évtől 
20 évig vagy akár életfogytig is terjedhet.  
A kiszabható szabadságvesztésre is tekin-
tettel fennáll a gyanúsítottak esetében a 
szökés, elrejtőzés veszélye, illetve alappal 
lehet következtetni arra, hogy szabadlábon 
hagyásuk esetén a bizonyítást meghiúsíta-

nák, megnehezítenék. A gyanúsítottak tár-
gyi bizonyítási eszközt is megsemmisítet-
tek, továbbá az egyik gyanúsított veressél 
fenyegette meg az egyik tanút arra az eset-
re, ha a nyomozó hatóságnak bármilyen in-
formációt szolgáltatna.

A 48 éves fér� büntetett előéletű, a vele 
szemben vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetése miatt kiszabott felfüggesz-
tett szabadságvesztés 2 éves próbaide-
je csak pár hónapja telt le, míg a 20 éves 
fér� büntetlen előéletű, azonban ellene 
két büntetőeljárás van folyamatban. Az ő 
kettejük esetében a bűnismétlés veszélyét 
is megállapította a bíróság. Másik két tár-
suk büntetlen előéletű. 

A bíróság végzése ellen nem jelentettek 
be fellebbezést.

Debreceni törvényszék
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PINTÉR MŰVEK

HAGYOMÁNY, MEGBÍZHATÓSÁG ÉS INNOVÁCIÓ

1 9 7 8  Ó T A

P i n t é r  V á l l a l a t c s o p o r t

További információért látogasson el a www.pintermuvek.hu-ra!

PINTÉR MŰVEK HADITECHNIKAI PARK
6237 Kecel, Rákóczi Ferenc u. 17 .

E-mail: muzeum@pinterworks.hu

Telefon: +36 78 420-444

PINTÉR MŰVEK
6237 Kecel, Rákóczi Ferenc u. 175.

E-mail: pintermuvek@pinterworks.hu

Telefon: +36 78 420-199

TDH Toronydaru Kft.
•  Toronydaruk bérbeadása   

Magyarország teljes területén.
  

•  20 éve jelen az ágazatban.
  

•  Több, mint 250 sikeresen 
megvalósított projekt.

  

•  Közel 80 toronydaruból álló 
géppark.

Bízza ránk anyagmozgatási 
feladatait a szervezéstől az 

utolsó emeléséig!

tdh@tdhkft.hu l +36 30 355 3446

Ha költséghatékony, üzembiztos, munkabiztonságos,
valamint környezetvédő/kímélő termékeket és
szolgáltatásokat szeretne, akkor forduljon
az EURO GUMI KERESKEDŐ KFT.-hez!

• lőtéri golyófogó gumilemezek

• csúszásgátlós gumiszőnyegek

• autószőnyegek

• hangszigetelő gumilemezek

• csúszásgátlós fém-gumi elemek

• villamos szigetelő szőnyegek

• levegő és víztömlők

A forgalmazott termékeinkhez kapcsolódó szolgáltatásaink ár-érték aránya a termékeinkével megegyező.

Tanúsítványaink:

EURO GUMI KERESKEDŐ KFT.
2045 Törökbálint Torbágy u.13.

Tel.: +36-23/511-690 • Fax: +36-23/511-691
Mobil: +36-30/311-6243

E-mail: gumiaruhaz@eurogumi.hu

www.eurogumi.hu

on

Pandur_2022_februar_borito.indd   4-5 2023. 02. 15.   15:53:50


