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Mailáth György meggyilkolása miatt 
kiszabott bírósági ítéletekről a közön-
séget részletesen tájékoztatta a korabeli 
napi sajtó. Szakmai jellegű elemző átte-
kintést adtak közre szakmai folyóiratok, 
többek között a Büntető Jog Tára 1884. 
február 10-iszámában a 313-336. oldala-
kon valamint a Curiai döntvények és el-
vi jelentőségű határozatok bűnügyekben 
1886-ban kiadott második könyv a 65-
103. oldalakon.

1878. május 29-én hirdették ki az or-
szággyűlés mindkét házában a magyar 
büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és 
vétségekről szóló 1878. évi V. törvény-
cikket, melynek rendelkezései szolgáltat-
ták az ítéletek bűntető anyagijogi alapjait. 
(Büntetőtörvénykönyv=Btk.)

A TÉBOLYDAI BETÖRÉS

Az 1882. november 12-én este, dr. 
Schwartzer Ferenc sérelmére történt be-
töréses lopás elkövetőinek cselekményét 
a Budapesti Királyi Törvényszék a követ-
kezőképpen minősítette:

Spanga Pál cselekménye a Btk. 333. és 
336/3. §§. alapján lopási bűntettnek mi-

nősül, melynek elkövetésében bűnös, 
mint közvetlen tettes.

[Aki idegen ingó dolgot másnak birto-
kából vagy bírlalatából, annak beleegye-
zése nélkül, azon célból vesz el, hogy azt 
jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 
(333.§) Tekintet nélkül a lopott dolog érté-
kére, bűntettet képez a lopás, ha: épület-
ben, bekerített helyen, vagy hajón követte-
tik el, hová a tolvaj betörés vagy bemászás 
által jutott, vagy ha a lopás céljából a zár, 
vagy a megőrzésre szolgáló egyéb készület 
feltöretett. (336.§ 3. pont)]

Kállay József a Btk. 69. §-ának 2. pont-
ja alapján bűnös e lopás bűntettének 
bűnrészességében, mint bűnsegéd.

[A véghezvitt vagy megkísérlett bűntett 
vagy vétség részese az:

2. a ki a bűntett vagy vétség elkövetését 
szándékosan előmozdítja vagy könnyíti, 
vagy annak előmozdítására vagy könnyí-
tésére mást rábír; úgyszintén, aki má-
sokkal a cselekmény elkövetésénél, vagy 
annak elkövetése után nyújtandó segély, 
vagy a cselekményből származó haszon 
biztosítása, vagy pedig a hatósági intéz-
kedések meghiúsítása iránt megelőzőleg 
egyetért (bűnsegéd). (Btk. 69.§ 2. pont)]

Berecz János bűnös a most érintett lo-
pásból kifolyólag a Btk. 370. §-ába ütkö-
ző orgazdaság bűntettében.

[Aki olyan dolgot, melyről tudja, hogy 
lopás, sikkasztás, rablás vagy zsarolás 
bűntette következtében jutott birtokosa 
vagy bírlalójának kezéhez, vagyoni ha-
szon végett megszerez, elrejt, vagy annak 
elidegenítésére közreműködik: az orgaz-
daság bűntettét követi el, és öt évig terjed-
hető börtönnel büntetendő. (370.§)]

Kállay Józsefnek azon cselekmé-
nye tehát, hogy előzetes megbeszélés 
után, Spanga Pállal a tett helyére elment, 
Spanga Pált a kerítésen kívül bevár-
ta és onnét eltávozva, a lopott dolgokon 
Spanga Pállal osztozkodott, bűnrészes-
séget képez segédi minőségben. Ezért 
Kállay Józsefet kettő évi fegyházra vala-
mint hat évi időtartamra hivatalvesztés-
re és politikai jogainak a felfüggesztésére 
ítélték. Kállay József az ítéletbe belenyu-
godott.

A RABLÓGYILKOSSÁG

A Budapesti Királyi Törvényszék gyil-
kosság és rablás bűntetteivel vádolt 
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MAILÁTH GYÖRGY 
MEGGYILKOLÁSA

Amikor Spanga Pál meglátta a vizsgálóbíró kezében a kést zavart-
tá vált, amikor pedig a kés az asztalra került összeomlott. Hosszú 
másodpercekig nézte az asztal lapján fekvő eszközt, majd meg-

könnyebbült sóhajjal beszélni kezdett.

Ítéletek és végrehajtásuk

KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
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Spanga Pál és Pitéli Mihály esetében ki-
mondta, hogy bűnösök a Majláth György 
országbírón elkövetett a Btk. 278. és 344. 
§§-ba ütköző gyilkosság és rablás bűntet-
teiben, mint közvetlen tettesek. Berecz 
János a Btk. 69. §-ának 1. pontja alapján 
bűnös a Spanga Pál és Pitéli Mihály ál-
tal elkövetett gyilkosság és rablás bűntet-
teinek bűnrészességében, mint felbujtó. 
Ezekhez képest Spanga Pál, Pitéli Mihály 
és Berecz János halálra ítéltetnek akképp, 
hogy a halálbüntetés elsősorban Spanga 
Pálon, másodsorban Pitéli Mihályon és 
harmadsorban Berecz Jánoson végrehaj-
tandó.

[A véghezvitt vagy megkísérlett bűntett 
vagy vétség részese az:

1. aki mást, a bűntett vagy vétség elkö-
vetésére szándékosan rábír (felbujtó).

Aki idegen ingó dolgot, annak birtoko-
sától vagy bírlalójától, - ez vagy más jelen-
levő ellen alkalmazott erőszakkal, vagy 
fenyegetéssel (347. §), azon célból vesz el, 
hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa: a rab-
lás bűntettét követi el. (344.§).

Fenyegetés alatt, a 344. és 345. § ese-
tében oly cselekmény közvetlen elköveté-
sével való fenyegetés értetik, mely által a 
fenyegetettnek, vagy hozzátartozójának, 
vagy valamely jelenlevőnek élete, testi ép-
sége vagy vagyona súlyos veszélynek téte-
tik ki. (347.§).

A ki embert előre megfontolt szándék-
ból megöl: a gyilkosság bűntettét követi el, 
és halállal büntetendő. (278.§).

A ki embert szándékosan megöl, ha 
szándékát nem előre fontolta meg: a szán-
dékos emberölés bűntettét követi el, és tíz 
évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal 
büntetendő. (279.§)]

A Budapesti Királyi Ítélőtábla az el-
sőbíróság ítéletét Spanga Pál és Pitéli 
 Mihály bűnösségére és büntetésére néz-
ve helybenhagyta azzal a változtatással, 
hogy a halálbüntetést mindkét vádlott-
ra nézve, mint összbüntetést állapította 
meg és a halálbüntetés elsősorban Pitéli 
Mihályon, másodsorban pedig Spanga 
Pálon hajtandó végre. Berecz János te-
kintetében megváltoztatta az elsőbíróság 
ítéletét és Berecz Jánost a rablás és a gyil-
kosság esetében, mint segédet mondta ki 
bűnösnek, az orgazdaság vonatkozásá-
ban helybenhagyta. A vádlottat összbün-
tetésül tizenöt évi fegyházra, e bünteté-
sének kitöltése után hivatalvesztésre és 
politikai jogai gyakorlatának felfüggesz-
tésére tízévi időtartamban ítélte.

A Magyar Királyi Kúria az ítélőtáb-
lának valamennyi vádlott bűnösségére, 
Spanga Pál és Pitéli Mihály cselekmé-
nyének minősítése és büntetése tekinte-
tében helybenhagyta. Berecz János cse-
lekményeinek minősítésére, büntetésére 
és a büntetés végrehajtásának sorrendjé-
re nézve azonban az ítélőtábla ítéletének 
megváltoztatásával, az első fokú bíróság 
ítéletének vonatkozó részét hagyta hely-
ben. Kitért arra is, hogy a bíróság enyhí-
tő körülményeket nem talált. Kimondta, 
hogy a kötél általi halálbüntetés előbb 
Spanga Pálon, azután Pitéli Mihályon, 
végre Berecz Jánoson lesz végrehajtan-
dó. A végrehajtás sorrendjében �gyelem-

be vette, hogy Spanga Pál önbeismerésé-
ben olyannyira jelét adta bűnbánatának, 
hogy e körülmény Pitéli Mihállyal szem-
ben javára írandó. 

 A bűnét megbánó és megtért bű-
nös jelen esetben társai előtt essék túl a 
haláltóli félelmen. Berecz Jánoson utol-
jára hajtandó végre a halálbüntetés, mert 
egyedül az ő tevékenységének és szelle-
mi szerzőségének róandó fel maga az el-
követett bűntett; mert mig Spanga Pál 
és Pitéli Mihály idegenek voltak, ő maga 
gazdája iránti hűségét szegte meg és gyil-
kosokat fogadott gazdája ellen, ki határ-
talan bizalommal személyét és vagyonát 
őrködésére bízta.

2022 június - július | Pandúr          5

Fotó: Wikipédia.
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AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA

[A halálbüntetés zárt helyen, kötél által 
hajtatik végre. (21.§.)]

Az ítélet kihirdetéséről, végrehajtásá-
ról és az azokat követő eseményekről az 
újságok zöme beszámolt. Részletesen 
tudósított a Politikai Ujdonságok, 1884. 
február 27-i számának 121-122. oldalán 
és különösen érzékletesen, nagy terjede-
lemben a Pesti Hírlap, 1884. február 24-i 
számának 10-11. oldalán.

A rablógyilkosság halára ítélt elkö-
vetői a királytól sem kaptak kegyelmet.  
A Magyar Királyi Kúria 1884. január 19-
én kelt ítéletét, a február 20-án megérke-
zett uralkodói elutasítás átvételét követő-
en február 22-én hirdették ki a Budapesti 
Királyi Törvényszék bűnfenyítő osztálya 
használatában lévő Fortuna utca 4. szám 
alatti tárgyalótermében. Az épület előtti 
tér zsúfolásig megtelt, a tárgyalóterembe 
kevesen jutottak be. A törvényszék tag-
jai Kriszt János elnök vezetésével 7 óra-
kor léptek a terembe s helyük elfoglalá-
sát követően fegyveres őrök vezették be 
az elítélteket. A hosszú ítéletet az elnök 
olvasta fel, melyet a kegyelmi kérvények 
elutasítását jelentő, legfelsőbb döntés is-
mertetésével zárt. Ezután közölte, hogy 
a halálos ítélet foganatosítására másnap, 
február 23-án reggel, 7 órakor kerül sor a 
Kerepesi úti Eggendorfer-féle fogházban. 
Ez ma a Rákóczi út 66. számot jelenti.  
A valamikori épület állami bérlemény-
ként, mint fogház, 1872-től 1888-ig mű-

ködött s e hármas kivégzés volt ott az 
utolsó halálbüntetés-végrehajtás.

Befejezésként, az elnök az elítélteket 
Isten véghetetlen irgalmába ajánlotta s 
felhívta a �gyelmüket, hogy bűnbánó-
an könyörögjenek lelki üdvösségükért, 
melyhez segítségül mindegyikük mel-
lett lelki atya fog állni. A kihirdetés 8 óra 
40 perckor ért véget, melyet követően az 
elítélteket az udvaron várakozó bérko-
csikhoz vezették. Ott az erzsébetvárosi 
plébánia papjai csatlakoztak és két-két 
fegyveres őr mellett, 12 lovasrendőr kísé-
retével szállították át őket Pestre, a sira-
lomházba.

Az éjszakát jobbára álmatlanul töltöt-
ték a lelkisegítő papokkal beszélgetve és 
imádkozva. Közben a fogház udvarán 
egymástól eltolható deszkafalakkal elvá-
lasztva, felállították a bitófákat, és a cel-
lák ablakait vastag pokróccal takarták el, 
hogy a többi fogoly ne lássa a kivégzéseket.

A szokatlan élénkségű éjszakát köve-
tően reggel 5 órakor, az egy század hu-
szárságból és egy század gyalogságból 
álló katonaság kordont vont a Kerepesi 
útra nyíló mellékutcákban és a népszín-
háznál. A kordonon belül csak a belép-
ti jeggyel rendelkezők várakozhattak. 6 
órakor a gyalogság bevonult az udvar-
ba és kettős sorban felsorakozott a bitó-
fák körül. Fél óra múlva bebocsájtották a 
jeggyel rendelkező mintegy 100 főt, akik 
között volt több arisztokrata, színész, 
ügyvéd, orvos, bíró, ügyész és hírlapíró. 
A bakó az akasztófák mögött várakozott 
a legényeivel.

Naményi József törvényszéki bíró 7 
órakor jelt adott, hogy vezessék ki a ha-
lálra szánt bűnösöket. Pitéli Mihály ért 
ki elsőnek az udvarra, lelkésze karjaiba 
kapaszkodva. Másodikként Spanga Pál 
vánszorgott elő, végül Berecz János lé-
pett ki a siralomházból. Mindegyikőjü-
ket saját bitófája elé állították, közöttük 
és mögöttük egy-egy kísérő volt. A bíró 
ismét kihirdette az ítéletet. Spanga lehor-
gasztott fejjel megcsókolta az eléje tartott 
feszületet, Pitéli csaknem összeroskadt 
és imákat mormolt, Berecz dacosan állt, 
még mindig abban bízva, hogy felmentő 
távirat érkezik számára.

Az ítélet felolvasását követően a bíró a 
Magyar Királyi Ügyészség képviselőjé-
hez fordulva mondta: Átadom ezennel a 
három elítéltet, az ítélet végrehajtása cél-
jából, a Királyi Ügyészségnek. Böck Já-
nos királyi ügyész az előre lépő bakóhoz 
szólt: Átadom önnek Spanga Pál, Pitéli 
Mihály és Berecz János elítélteket együtt 
és külön, s megbízom az ítélet végrehaj-
tásával. Végezzen először Spanga Pállal.

A hóhér ez alatt levetette felső kabát-
ját és kesztyűjét, majd Spanga Pál vál-
lára tette a kezét. Az elítélt összerezzent, 
majd megcsókolta a feléje tartott feszüle-
tet. A pap háttal az akasztófának letérdelt 
és imádkozott. A bitó segítői csukló fe-
lett összekötözték a kivégzésre előállított 
kezeit, majd azokat bal combjához kö-
tözték. Ekkor Spanga magszólalt: Bocsá-
natot kérek a Mailáth családtól és a többi 
nagy uraságoktól. Ezután támolyogva lé-
pett a zsámolyra. Közben a pribékek elő-

Fotó: arhivum.mtva.hu (Wikipédia.)

Fotó: makohirek.hu

KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
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re húzták a deszkafalakat azért, hogy a 
másik két delikvens ne lássa az ítélet vég-
rehajtását. A zsámolyon összekötözték a 
lábait és a kötelet áthúzták a bitófa alján 
lévő csigán. A hóhér rátette az elítélt nya-
kára az ujjnyi vastag hurkot és a másik 
végét beakasztotta a bitófa tetején lévő 
vashorogba. Ez idő alatt katonai dobper-
gés hallatszott. Az egyik hóhérlegény lá-
bainál fogva felemelte az elítéltet, a másik 
pedig a csigán átfűzött kötelet tartotta. 
Elvették a zsámolyt, majd húzni kezd-
ték a kötelet. A bakó tenyerével elfedte az 
elítélt arcát, majd fehér zsebkendőt vett 
elő és azzal törölgette arcát, száját és sze-
meit. Zihálását rángások kísérték, tenye-
re elkékült, arcának színe változásokon 
ment át, ajka kissé tátva maradt. E jele-
netek megismétlődtek a másik két elítélt 
kivégzésekor.

A hóhér jelentette, hogy készen van, a 
deszkafalakat visszatolták eredeti he-
lyükre, melyet követően a nézők láthat-
ták mindhárom kivégzettet. 12 perc el-
teltével az orvosok megvizsgálták a 
kötélen lógó testeket és kostatálták a 
halál beálltát. A kötéláltali végrehajtás 
összeségében 27 percig tartott. Kivonu-
lásuk előtt a lelkészek és a katonák imád-
koztak. 

A holttestek fél óráig csüngtek a bitó-
fákon, majd az orvosok ismét megállapí-
tották a halál bekövetkeztét. Ezután az 
akasztás sorrendjében leoldották a kivég-
zettek testét és bevitték azokat a boncte-
remmé alakított helyiségbe. A bakó a 
bőröndjébe gyömöszölte a köteleket, se-
gítői megkezdték a bitófák kiásását. En-
nek befejezésekor leszedték a pokrócokat 
az ablakokról. A közönség és a katonaság 
kivonult az udvarból. A környező utcá-
kon nagy tömeg gyűlt össze, rendzavarás 
nem történt.

A fogházirodán kiállításra kerültek a 
halotti bizonyítványok. A lakás rovatba 
a fogház címe, a Kerepesi út 66. szám ke-
rült, a halál okaként kötél általi halál je-
gyeztetett be.

Dégen Titusz plébános beszentelte a 
boncoló asztalon egymás mellé fektetett 
holttesteket, majd 10 órakor megkezdő-
dött a boncolás, amelyen a boncolást vég-
ző orvosokon túl több hírlapíró is jelen 
volt. A boncolás 12 órakor fejeződött be, 
melyet követően a holttesteket a közben 
megérkező hullaszállító kocsira helyez-
ték. A kocsit 25 rendőr kísérte, megaka-

dályozandó az esetleges rendbontásokat. 
A menetet óriási tömeg kísérte a Kerepe-
si úti köztemetőig. A rend és csend sehol 
sem zavartatott meg.

A gyilkosok tetemeinek elhantolása 1 
órakor meg is történt. Ekkor a főkapitány 
feloszlatta a biztosítást, a rendőrök és a 
katonák visszatértek laktanyáikba.

 KIS ÖSSZESÍTÉS

A rablógyilkosság elkövetésének idő-
pontja 1883. március 28-ról 29-re virra-
dóra. Valószínűsítetten 29.

Berecz János a rendőrség által letartóz-
tatva 1883. március 29-én.

Pitéli Mihály a rendőrség által letar-
tóztatva 1883. április 5-én.

Spanga Pál a rendőrség által letartóz-
tatva 1883. április 12-én.

A Budapesti Királyi Törvényszék, mint 
I. fokú bíróság 1883. október 6-án hir-
dette ki ítéletét, amely mindhárom tet-
tesre vonatkozóan kötél általi halál. (26. 
851. sz.)

A Budapesti Királyi Ítélőtábla 1883. 
november 20-án hozott ítéletét, novem-
ber 29-én hirdették ki. Változtatás Be-
recz büntetése 15 év fegyház. (42.240. sz.)

A Magyar Királyi Kúria ítélete, 1884. ja-
nuár 19-én, mindhárom elkövetőre kö-
tél általi halál. (12.194./1883. sz.) A kirá-
lyi kegyelem elutasítását bevárva, az ítélet 
kihirdetése 1884. február 22-én. (5811. sz.)

Az ítélet végrehajtása megtörtént 1883. 
február 23-án.

ERMI

 Bitó, avagy az osztrák-magyar “cölöpös” módszer: cinegore.net/hu/

Fotó: Wikipédia.

KRIMI
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Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

HÓNAPOKIG LOPTÁK 
FŐNÖKÜKET

Több mint 10 millió forinttal károsí-
totta meg egykori főnökét egy 26 éves 
nő, aki a lopott pénzből utazgatott és vá-
sárolgatott, amíg el nem csípték a rend-
őrök. Egy másik alkalmazott közel egy 
millió forintnyi terméket sikkasztott el, 
de őt is elfogták.

Egy 26 éves kecskeméti nővel szemben 
nyomoztak a megyeszékhely rendőrei 
sikkasztás miatt. A nyomozók úgy sejtik, 
hogy az asszony a tavalyi évben legalább 
30 alkalommal vett ki pénzt egy dohány-
bolt kasszájából, ahol több éve dolgozott. 
Ugyanis bevált módszernek bizonyult, 
hogy az üzlet szé�e helyett egy szekrény-
be rejtette a pénzt, majd később azt zseb-
re vágta. A �atal nőnek 4 hónap alatt 3 
millió forintra sikerült szert tennie. De 
nem csak a készpénzzel ügyeskedett: a 
készlet feltöltésére érkezett dohányter-
mékek egy részét – 5.254 terméket – is 
meglovasított, emellett közel száz üveg 
üdítőt és több szeszes italt ellopott.

A hiány a tulajnak tűnt fel, aki a ka-
merákat visszanézve megbizonyosodott 
a gyanúja felől és értesítette a hatóságot. 
A dohánybolthoz vonuló rendőrök fülön 
csípték a tolvajt, amint már bekészített 
a kocsijába több doboz dohánytermé-
ket és a kasszából is hiányzott. A nő nem 
tagadta tettét, valamint beszámolt arról 
is, hogy utazgatásra valami ingóságokra 
költötte a könnyen szerzett pénzt. 

A rendőrök lefoglalták tőle a lopott 
összegből vásárolt holmikat, valamint 
400.000 forintot, és visszaadták a tulaj-
donosának. Az eljárás során arra is fény 
derült, hogy egy másik alkalmazott is 
csalt a bevételezésnél, és elsikkasztott 
közel egy millió forintnyi árut. A nyo-
mozást a napokban befejezték a rend-
őrök és vádemelést javasolnak a 26 éves 
és 22 éves helyi nővel szemben.

TTÍZMILLIÓS ZSÁKMÁNY, 
HÁROM GYANÚSÍTOTT

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztályának munkatársai ap-
rólékos munkával bizonyították, hogy a 
rengeteg pénzt három kecskeméti fér� 
vihette el.

Egy megyeszékhelyi fér� tett feljelen-
tést a Kecskeméti Rendőrkapitányságon 
ismeretlen tettes ellen 2021. augusztus 
2-án délelőtt lopás miatt. A károsult el-
mondta, hogy az autóját reggel a háza 
udvarában állította le, ahol éppen épít-
kezés folyt. 

A kocsit lezárta, majd eltávozott, ám 
mire visszaért, a jármű hátsó ablaka be 
volt törve. Az autóból egy táskát tulajdo-
nítottak el, amelyben közel 10 millió fo-
rint, okmányok, bankkártya volt.

A helyszínen végzett adatgyűjtés során 
kiderült, hogy i�abb G. Zsolt kecskeméti 
lakos a bűncselekmény reggelén nem je-
lentkezett munkára az építkezésen. 

A 19 éves fér� a munkatársai szerint 
tudott arról, hogy az eltűnt táskában sok 
pénz van, mivel a munkabérüket rend-
szeresen abból �zették ki. 

Volt, hogy megjegyezte a kollégáknak, 
hogy jó lenne a táska tartalmát megdézs-
málni. A nyomozóknak azonnal ösz-
szeállt a kép: az igazolatlanul hiányzó 
munkásnak lehet köze a nagy értékű lo-
páshoz.

A kamerafelvételeket elemezve a nyo-
mozók arra a következtetésre jutottak, 
hogy a lopásban hárman vehettek részt. 
A tippadó a �atal volt, aki édesapját és 
egy ismerősüket vonta be a tervébe. Idő-
sebb G. Zsolt és K. Sándor kecskeméti 
lakos osontak be az építkezésre, és egyi-
kük �gyelt, amíg a másik elemelte a tás-
kát.

A rendőrök mindhármójukat jelentős 
értékre, dolog elleni erőszakkal elköve-
tett lopás bűntette miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki. 

A tolvajok próbálták tagadni a tettüket, 
azonban a nyomozók több hónapig tar-
tó aprólékos, mindenre kiterjedő vizsgá-
lat során bizonyították, hogy a trió kö-
vethette el, ráadásul előre kitervelten a 
lopást.

A legi�abb bűnelkövető – aki bűnse-
gédi minőségben tevékenykedett –, a 19 
éves G. Zsolt az eljárás során szabadlá-
bon védekezhetett, ám a két idősebb fér-
�t a nyomozók őrizetbe vették. Az ügyet 
a rendőrök lezárták, a bűntársak ellen 
vádemelést javasolnak.
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Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK

KÉTMILLIÓ FORINTOS 
DÍJKITŰZÉS! 

A lakosság segítségét kéri a rendőr-
ség, a 2019. október 26-án Tótkomlóson, 
a Jókai utca 43. szám alatti lakatlan ház 
előtt, egy nylon zacskóba csomagolt 
halott csecsemő ügyében!

A rendőrségre 2019. október 26-án 17 
óra 30 perckor érkezett bejelentés, mely 
szerint Tótkomlóson, a Jókai utcában, 
egy lakatlan ház előtt egy halott csecse-
mőt találtak. A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztálya ember-
ölés miatt indított büntetőeljárást. 

A nyomozás megállapításai szerint a 
kis� ú élve született, a köldökzsinórral 
és a méhlepénnyel együtt csavarták bele 
egy plédbe, illetve egy kisebb méretű női 
ruhába, majd betették egy nylon zacskó-
ba. A ruha egy GAP Kids márkájú, 11-12 
éves lányra való csíkos ruha, a zacskó fe-
hér színű, a pléd macskát ábrázol. A tes-
ten bántalmazásra utaló sérülések nem 
voltak, azt a magzatmáztól megtisztítot-
ták. 

A kis� ú ellátatlanság miatt vesztet-
te életét. Az eljárás során megállapítást 
nyert az anya és az apa DNS pro� lja, to-
vábbá az, hogy az anya valószínűleg 35 
évnél idősebb, alultáplált, feltehetően 
előzőleg már több gyermeke is született. 
Szüléskor kb. 30 cm hosszúságú, szőkí-
tett, sárgás-fehér színűre festett, őszülő 
haja volt. Az anya feltehetően egy ház-

tartásban élt egy oldalági fér�  rokonával 
(testvér, féltestvér vagy unokatestvér) és 
a háztartáshoz tartozott egy sötétbarna 
alapszínű, hullámos szőrű kan kutya is.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 2 millió forintos díjat tűzött ki 
az emberölés elkövetőjének azonosítá-
sát eredményező információt, a rendőr-
ség tudomására hozó személynek. Kérik, 
hogy aki az eljárással kapcsolatos infor-
mációval rendelkezik, tegyen bejelentést 
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon 
(Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefon-
szám: 66/523-700) vagy a 112-es segély-
hívón, illetve a „Telefontanú” 06/80/555-
111-es telefonszámán. A segélyhívó és 
a „Telefontanú” is ingyenesen hívható, 
utóbbi számon név nélkül is lehet beje-
lentést tenni.

TIZENÉVESEK OKOZTÁK 
A TETEMES KÁRT 

Megrongálódott Békésen, a Kettős-Kö-
rös folyón egy stég 2022. június 7-én. 

A Békési Rendőrkapitányság rongálás 
vétség miatt nyomozást rendelt el, és a 
rendőrök felderítették a bűncselekményt. 
A gyanú szerint egy 13 és egy 15 éves � ú 
követte el a rongálást. Az idősebb � ú ki-
hallgatásán elmondta, hogy fürödtek a 
folyóban, majd társa fázott, ezért szá-
raz füvet hordott a stégre és öngyújtó-
val meggyújtotta, ő pedig a gátoldalban 
gyújtott tüzet. 

A stégen vízzel kezdték eloltani a lán-
gokat, a gátoldalban pedig széttaposták a 
parazsat, így szerencsére nem terjedt to-
vább a tűz, és a � úk sem sérültek meg. Az 
önkormányzat által kihelyezett stégben 
azonban így is több mint 250 ezer forint 
kár keletkezett.

VIGYÁZZON A JELSZAVAIRA, 
KÓDJAIRA! 

Volt párját jelentette fel egy nő, mert 
a fér�  belépett az e-mail � ókjába és a 
Facebook pro� ljába. Azért tudta ezt 
megtenni, mert amikor együtt éltek, a 
nő használta a mobiltelefonját, bejelent-
kezett róla a közösségi oldalra és nem lé-
pett ki a rendszerből. Az e-mail � ókjának 
adatait pedig megadta élettársának, aki 
miután megromlott a kapcsoltuk, nem-
csak belépett abba, hanem meg is változ-
tatta a jelszót, így a nő nem tudott hozzá-
férni a leveleihez. A közösségi pro� lhoz 
kötött üzenetküldő alkalmazás segítsé-
gével pedig a nő nevében fér� aknak kül-
dözgetett szexuális tartalmú üzeneteket, 
fotókat. 

A 36 éves orosházi illetőségű, de Ko-
márom-Esztergom megyében  élő fér� t 
a Békéscsabai Rendőrkapitányság infor-
mációs rendszer vagy adat megsértése 
bűntett elkövetésével gyanúsítja. A nyo-
mozás vizsgálati szakaszában a rendőrök 
a szükséges eljárási cselekményeket elvé-
gezték és az ügy iratait 2022. június 10-
én továbbították az ügyészségnek.

A történtek kapcsán a rendőrség ismé-
telten kér mindenkit, hogy a jelszavait, 
belépő kódjait ne adja meg senkinek! Ha 
nem a saját számítógépén, mobiltelefon-
ján használja az alkalmazásokat, akkor 
semmiképpen ne mentse el a belépési ada-
tokat és mindig ellenőrizze, hogy kijelent-
kezett-e a levelezőből, közösségi pro� lból, 
ügyfél� ókból!
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ISMÉT LECSAPOTT 
A MECSEK KTA

 
A Közterületi Támogató Alosztály 

munkatársai egy 21 éves helyi fér�t fog-
tak el Pellérden. 

A nyomozók emberkereskedelemmel 
és kényszermunkával gyanúsítják.

A Mecsek Közterületi Alosztály mun-
katársai 2022. június 17-én délelőtt a 
pellérdi szőlőhegyen fogtak el egy fér�t, 
aki a gyanú szerint 2018 júniusától közel 
négy éven át arra kényszerítette feleségét, 
hogy prostituáltként dolgozzon. A nőt 
folyamatosan bántalmazta, szexuálisan 
kihasználta, a nő prostitúcióból szárma-
zó pénzét pedig rendszeresen elvette.

A 21 éves fér�t előállították a rendőr-
ségre, majd kihallgatták gyanúsítottként. 
Őrizetbe vették, és kezdeményezték le-
tartóztatását.

Ellene emberkereskedelem és kény-
szermunka miatt nyomoz a Baranya Me-
gyei Rendőr-főkapitányság.

EMBERKERESKEDELEM 
ÉS KÉNYSZERMUNKA 

A Mecsek Közterületi Támogató Al-
osztály munkatársai 2022. június 16-án 
délután fogták el azt a két nőt és egy fér-
�t, akik a gyanú szerint arra kénysze-
rítették a fér� 17 éves élettársát, hogy 
prostituáltként dolgozzon, az abból be-
folyt pénzt pedig elvették tőle.

Elfogásukat követően előállították 
őket a rendőr-főkapitányságra, majd ki-
hallgatták őket.

A 27 éves somogyhatvani fér�t és 42 
éves anyját azzal gyanúsítják, hogy 2022 
áprilisában hirdetést adtak fel több in-
ternetes oldalon, ahol a fér� 17 éves élet-
társát akarata ellenére és beleegyezése 
nélkül szexuális cselekmények végzésé-
re ajánlották fel. Amikor a hirdetésre je-
lentkező fér�akkal a lány nem akart el-
menni, vagyis a szexuális szolgáltatás 
nyújtását megtagadta, a fér� több eset-
ben megverte a sértettet, illetve a szexu-
ális szolgáltatásaiért kapott pénzt közö-
sen elvették tőle, és felélték azt. A lányt 
a lakóhelyükön tartották fogva, egyedül, 
felügyelet nélkül sehova nem engedték el.

A fér� 23 éves budapesti testvérét az-
zal gyanúsítják, hogy a fenti bűncselek-
mény elkövetésében ő is közreműködött, 
mivel segített a sértett prostitúcióra való 
kiközvetítésében, és több esetben ő vet-
te át a pénzt a kuncsa�októl, illetve részt 
vett a lány őrzésében is.

A rendőrök mindhármukat őrizetbe 
vették, és kezdeményezték letartóztatá-
sukat.

A fér� ellen emberkereskedelem és 
kényszermunka elkövetése miatt nyo-
moz a Baranya Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, míg a két nőt – a fér� anyját és a 
testvérét – azzal gyanúsítják, hogy a két 
említett bűncselekményben bűnsegéd-
ként vettek részt.

ÉLETET MENTETTEK 
A RENDŐRÖK 

A horvát társszervek értesítették 2022. 
június 16-án 0 óra 13 perckor a magyar 

rendőröket arról, hogy az eszéki kórház-
ban elláttak egy nőt, aki vélhetően elő-
ző délután Magyarország területén meg-
szülte a gyermekét, majd magára hagyta. 
A 31 éves horvát állampolgárságú nő el-
lentmondásos információkat adott arról, 
hogy pontosan hol adott életet a gyer-
meknek, azonban a rendőrök a horvát 
társszervek segítségével beszerzett ada-
tok alapján kutatásba kezdtek, amelynek 
eredményeképpen Márfa szőlőhegyen 
június 16-án délután megtalálták az élet-
ben lévő újszülöttet.

A kutatásban egy orvosi végzettséggel 
rendelkező rendőr is részt vett, a csecse-
mőt a megtalálás után szakszerű ellátás-
ban részesítette egészen a mentők kiér-
kezéséig, akik ezután átvették a gyermek 
ellátását, majd kórházba szállították.

A nő ellen emberölés kísérlete miatt 
rendelt el nyomozást a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányság.  

Frissítés:
Tekintettel arra, hogy a gyermek életét 

vesztette, a bűncselekmény minősítése 
megváltozott. A nő ellen tizennegyedik 
életévét be nem töltött személy sérelmé-
re elkövetett emberölés bűntette miatt 
nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főka-
pitányság.

 
JELENTKEZZEN, AKI LÁTTA 

A BALESETET!

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitány-
ság nyomozást folytat halálos közúti bal-
eset gondatlan okozása miatt. Egy au-
tóbusz sofőrje 2022. június 1-jén 22 óra 

Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság
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Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság
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körül Pécsett, az uránvárosi autóbusz-
végállomáson eddig tisztázatlan okból 
és körülmények között elütött egy fér�t, 
aki a 7-es számú megállónál feltehetően 
ült vagy feküdt az úttesten. A fér� a bal-
eset során olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitány-
ság kéri, hogy aki bármilyen érdemleges 
információval rendelkezik a balesettel 
kapcsolatban, hívja a 06-72-504-400-as 
telefonszámot, illetve névtelensége meg-
őrzése mellett tegyen bejelentést az in-
gyenesen hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” zöldszámán, a 112 központi 
segélyhívó telefonszámon, vagy jelent-
kezzen személyesen munkaidőben (h-cs: 
8 - 16; p: 8 - 13) a Baranya Megyei Rend-
őr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályán, a Pécs, Athinay út 7-9. szám 
alatt.

KÜLFÖLDRE SZÖKTEK VOLNA 
A LOPOTT MILLIÓKKAL

A rendőrök két napon belül fogták el 
azt a négy gyanúsítottat, akik közel 30 
milliót loptak el egy villányi fér�tól.

A rendőrök gyanúsítottként hallgattak 
ki három fér�t és egy nőt, akik a gyanú 
szerint 2022. május 23-án délután Vil-
lányban, egy Virágos utcai házból közel 
30 millió forint értékben tulajdonítottak 
el készpénzt. A nyomozók megállapítot-
ták, hogy a 32 éves siklósbodonyi fér�t, 
valamint a 26 éves kákicsi nőt a sértett 
beengedte az otthonába, majd a pár ezt 
kihasználva elterelte a �gyelmét, és eköz-
ben beengedték az ingatlanba a társaikat. 
Az 52 éves diószviszlói és 47 éves kórósi 
fér� egy szekrényből elvitt egy lemezka-
zettát, amelyben a házigazda pénze volt.

A rendőrök két napon belül beazono-
sították a feltételezett elkövetőket, majd 
a diósviszlói és kórósi fér�akat az ottho-
nukban, a siklósbodonyi fér�t és a káki-
csi nőt pedig a fővárosban, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osz-

tályának segítségével fogták el. A fővá-
rosban elfogott pár autójának átvizsgá-
lása során repülőjegyek is előkerültek, 
kiderült, hogy az Egyesült Királyságba 
akartak utazni.

A rendőrök mind a négy gyanúsítot-
tat előállították a rendőrségre. Kihall-
gatásukat követően őrizetbe vették őket, 
majd kezdeményezték a három fér� le-
tartóztatását.

A fér�ak, valamint a nő ellen lopás mi-
att nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság.

ŐRIZETBEN A MOHÁCSI 
DROGDÍLER

A rendőrök egy terjesztőt és két fo-
gyasztót fogtak el, összesen több mint 
másfél kiló kábítószergyanús anyagot 
foglaltak le tőlük.

A Mecsek Közterületi Támogató Al-
osztály munkatársai 2022. május 23-án 
16 óra körül egy mohácsi benzinkútnál 
ellenőriztek egy gépkocsit. Az autó át-
vizsgálása során az utastérben, valamint 
két utas ruházatában kábítószergyanús 
anyagot találtak. A 15 éves dunaszekcsői 
�úval, valamint a 19 éves helyi társával 
szemben kábítószer-gyorstesztet alkal-
maztak, amely mindkét esetben pozitív 
jelzést mutatott. A rendőrök az adatgyűj-
tés során megállapították, hogy a �atalok 
egy mohácsi fér�től vásárolták a drogot.

Ezután a rendőrök felkeresték a gya-
nútlan dílert, majd az otthonában el 
is fogták az 54 éves helyi fér�t. A laká-
sán végzett kutatás alkalmával több 
mint bruttó másfél kiló kábítószergya-

nús anyagot, több mint  200 ezer forint 
készpénzt, mobiltelefont, valamint kábí-
tószer-fogyasztásához szükséges eszkö-
zöket találtak, és foglaltak le. Az ő kábí-
tószer-gyorstesztje szintén pozitív lett.

A két kábítószer-fogyasztót és a terjesz-
tőt előállították a rendőrségre, majd ki-
hallgatták őket gyanúsítottként.

A dunaszekcsői �atalok ellen kábító-
szer birtoklása, míg a mohácsi fér� ellen 
kábítószer-kereskedelem elkövetése mi-
att nyomoz a Mohácsi Rendőrkapitány-
ság. A terjesztőt őrizetbe is vették, és kez-
deményezték letartóztatását.

KÖZLEKEDÉSI AFFÉRBÓL 
SÚLYOS TESTI SÉRTÉS

 
A rendőrök eljárást indítottak egy 45 

éves hosszúhetényi fér� ellen.
Egy fér� tett bejelentést a rendőrség-

re arról, hogy 2022. június 15-én délelőtt 
Pécsett egy kereszteződésben egy fér� 
ököllel orrba ütötte. 

A nyomozás adatai szerint egy közle-
kedési a�ért követően a két autós meg-
állt egy kereszteződésben, majd az egyik 
fér� kiszállt a járművéből, és a lehúzott 
ablakon keresztül orrba ütötte a sértet-
tet. Az orvosi vizsgálat alapján a fér� orr-
csontja megrepedt. A rendőrök elfogták 
a feltételezett elkövetőt, majd előállítot-
ták a rendőrkapitányságra. A 45 éves 
hosszúhetényi fér�t kihallgatták gyanú-
sítottként.

 Ellene súlyos testi sértés miatt nyomoz 
a Pécsi Rendőrkapitányság.

 KIFOSZTOTTA A NAGYMAMÁJÁT
 SIKLÓSON

A rendőrök eljárást indítottak a 15 éves 
helyi lány ellen.

A nyomozók gyanúsítottként hallgat-
ták ki azt a 15 éves helyi lányt, aki a gya-
nú szerint 2022. június 13-án 20 óra és 
14-én 7 óra között Siklóson, a Rákóczi ut-
cában elvette a nagymamája pénzét. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a 
lány megvárta, hogy a mamája elaludjon, 
majd az idős nő párnája alatt lévő táská-
ból elvitt több mint 400 ezer forintot. 

A rendőrök a bejelentést követően el-
fogták a lányt és előállították a rendőr-
kapitányságra.

Ellene kifosztás miatt nyomoz a Siklósi 
Rendőrkapitányság.
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Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK

NÉGY NAPON BELÜL ŐRIZETBEN 

A miskolci rendőrök elfogták, gyanúsí-
tottként hallgatták ki azt a nőt, aki a bó-
dult állapotba került áldozatától eltulaj-
donította az értékeit.

Rablás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat büntetőel-
járást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 
38 éves ózdi nővel szemben. 

Az asszony 2022. június 13-án 12 óra 
körül Miskolcon a Szentgyörgy utcában 
található egyik sörözőben italozott egy 
fér�val. 

Az elkövető, amíg az alkalmi ismerőse 
a vécén tartózkodott, az italába ismeret-
len anyagot tett. 

A páros a sörözőből még közösen tá-
vozott, később a sértett bódult állapotba 
került, majd az asszony átkutatta áldoza-
tát, és eltulajdonította a mobiltelefonját, 
a bankkártyáit és a készpénzét is.

A nyomozók az adatgyűjtésük eredmé-
nyeként azonosították az elkövetőt, és el-
rendelték a körözését is. A rendőrök a nőt 
négy napon belül elfogták, és a Miskolci 
Rendőrkapitányságra történő előállítását 
követően gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd őrizetbe vették.

 
KERESSÜK SÁNDOR ILONÁT 

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitány-
ság a lakosság segítségét kéri egy 39 éves, 
cigándi nő eltűnése ügyében.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 
körözési eljárás keretében vizsgálatot 
folytat Sándor Ilona eltűnése miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 
nő 2022. június 6-án reggel otthonából 
Sátoraljaújhelyre utazott, és onnan is-
meretlen helyre távozott. A felkutatásá-

ra tett intézkedések eddig nem vezettek 
eredményre.

Sándor Ilona személyleírása: 160-165 
centiméter magas, normál testalkatú, 
haja vállig érő barna színű, a szeme pe-
dig kék.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki bármilyen infor-
mációval rendelkezik a képen látható 
nővel kapcsolatban, hívja a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központját a 
06-46/514-506-os telefonszámon. Továb-
bá tegyen bejelentést a nap 24 órájában 
elérhető, 06-80-555-111-es „Telefontanú” 
zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes 
segélyhívó számon.

INTERAKTÍV ROADSHOW 
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS 

A MEGELŐZÉS JEGYÉBEN 

Egy rossz döntéssel elveheted az ember 
életét, egy jóval megmentheted! Ez volt a 
mottója annak a komplex demonstráci-
ónak, amelyet a Kazincbarcikai Rendőr-

kapitányság az Országos Fiatal Segítők 
Egyesületével rendezett meg Kazincbar-
cikán.

Már a résztvevők száma is a komple-
xitást mutatja, hiszen majd 40 fős stáb 
tartott interaktív szituációs előadássoro-
zatot közel 300 iskolásnak 2022. június 
14-én a kazincbarcikai Mezey Művészeti 
Központban.

A rendezvény fő hangsúlya az első-
segélynyújtáson volt, amelyet bűnmeg-
előzési és baleset-megelőzési elemek 
dúsítottak. A különböző szituációkat 
narrátor vezette fel, egyben a segítségé-
vel a közönség értelmezhette a szituációs 
demonstrációkat. A témakörök érintet-
ték a családon belüli erőszakot, az újra-
élesztést, az alkohol, vagy drog használat 
veszélyeit, továbbá egy mozgásában kor-
látozott �atalember mutatta be az életét, 
ezzel is érzékenyítve a diákokat. A szer-
vezők nem mentek el szó nélkül az isko-
lai kiközösítés mellett sem, ahogy az ittas 
vagy bódult járművezetés közúti „atom-
bombájára” is ráfókuszáltak. A tűzoltó-
sági bemutató mellett a résztvevő szerve-
zetek is bepillantást adtak a munkájukba.

A lélekben is nyomot hagyó látvány, és 
program elemek után a megoldásra is 
re�ektort irányítottak a szervezők. 

A program résztvevői: az Országos Fi-
atal Segítők Egyesületének tagjai és el-
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sősegélynyújtói, a Kazincbarcikai-, és 
Edelényi Rendőrkapitányság, a kazinc-
barcikai önkormányzati rendészet, Or-
szágos Mentőszolgálat, Vörös Kereszt, 
Kazincbarcika Hivatásos Tűzoltósága, 
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, és a 
Bonyhádi Pető� Sándor Gimnázium ta-
nulói.

PREVENCIÓ AZ ISKOLÁBAN 

A nyári szünidő, illetve a szenvedély-
betegségek veszélyei, és azok megelőzé-
si lehetőségei voltak a fő témái a Miskol-
ci Könyves Kálmán Általános Iskolában 
tartott programnak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság munkatársai 2022. 
június 14-én a Miskolci Könyves Kálmán 
Általános Iskola nyílt napján vettek részt. 
A Kommunikációs és Megelőzési Osztály 
és a Bűnügyi-technikai Osztály szakem-
berei az iskolások és a pedagógusok köré-
ben bűnügyi technikai, illetve kutyás be-
mutatóval, játékos feladatokkal, valamint 
bűnmegelőzési kvíz játékkal hívták fel a 
�gyelmet a közeledő nyári szünet veszé-
lyeire. 

A rendőrök a program során a szenve-
délybetegségek ártalmaira, és azok meg-
előzési lehetőségeire is rávilágítottak.

A rendőrök szót ejtettek a fürdőzéssel 
és a közlekedéssel kapcsolatos szabályok-
ról is.

ÁLADOMÁNYGYŰJTŐ 
ÁLLHAT BÍRÓSÁG ELÉ 

A Miskolci Rendőrkapitányság befejez-
te annak az ügynek a vizsgálatát, amelyet 
egy áladomány gyűjtővel szemben foly-
tatott.

Csalás vétség, és kiskorú veszélyezte-
tése bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskol-
ci Rendőrkaptányság egy 33 éves román 
állampolgárságú nővel szemben. A gya-
núsított 2021. október 25-én egy miskol-

ci nagyáruházban gyermekkorú lányával 
leszólította a vásárlókat, hogy adományt 
gyűjtsön beteg gyerekek számára. A nő 
tevékenységét hiteles iratokkal nem tud-
ta igazolni, a közel 50 ezer forintot - amit 
tizenkét megtévesztett embertől szerzett 
meg - saját javára akart fordítani.

A Miskolci Rendőrkapitányság az ügy-
ben szükséges eljárási cselekményeket el-
végezte, és az iratokat átadta az ügyész-
ségnek.

ŐRIZETBEN A SZERENCSI 
TÁMADÓ 

A rendőrök rövid idő alatt elfogták azt 
a fér�t, aki Szerencsen rátámadt áldoza-
tára.

Rablás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat eljárást a 
Szerencsi Rendőrkapitányság egy 22 éves 
helyi fér�val szemben.

A gyanúsított 2022. június 12-én 22 óra 
körül Szerencsen, a Darvas László utcá-
ban megfenyegette, áldozatát, ha a sértett 
nem ad neki pénzt, akkor „szétveri a fe-
jét”. A fér� félelmében, és testi épsége vé-
delme érdekében hagyta, hogy az útonál-
ló a zsebéből elvegye közel 7.000 forintját.

A bejelentést követően a rendőrök rö-
vid idő alatt azonosították, elfogták, 
majd a rendőrkapitányságra előállították 
a bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható fér�t, aki kihall-
gatásán beismerő vallomást tett. A Sze-
rencsi Rendőrkapitányság a támadóval 
szemben előterjesztést tett letartóztatá-
sának ügyészi indítványozására.

TÍZ PERC � DARÁZS CSÍPTE 
SOFŐRT MENTETTEK MEG 

A RENDŐRÖK 

A rendőröknek azt jelezte egy sofőr, 
hogy baj van. A bükkábrányi járőrök a 
gyors helyzetértékelést követően intéz-
kedtek, és a fér� tíz perc múlva már job-
ban volt, megmenekült.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Bükkábrányi Rendőrőrsének munka-
társai 2022. június 11-én Bükkábrány-
ban láttak el szolgálatot, amikor 9 óra 30 
perckor egy autó sofőrje megállt mellet-
tük, aki el tudta még azt mondani, hogy 
vezetés közben több darázs is megcsípte. 
Az allergiás reakció miatt a fér� egyre ne-
hezebben kapott levegőt, arca bedagadt.

A gyors információszerzést követő-

en a rendőrök megkülönböztető jelzést 
használva a mezőkövesdi orvosi ügye-
letre szállították a fuldokló fér�t, ahol az 
orvos 9 óra 40 perckor beadta az ellen-
szert. Ezt követően a fér� állapota szinte 
azonnal javult, a légzési funkciók gyor-
san helyreállak.

A segítséget kérő sofőr további ellátásá-
ra nem volt szükség, így a rendőrök visz-
szavitték a őt a Bükkábrányban hagyott 
autójához.

TERMESZTETT KENDER 
TENGERNYI SZÁLA 

Nemcsak Zemplénagárdban, hanem 
később Hajdúböszörményben is találtak 
marihuána ültetvényt a rendőrök.

Kábítószer birtoklása bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást a Sátoraljaújhelyi Rend-
őrkapitányság egy 51 éves hajdúböször-
ményi, továbbá egy 50 éves, és egy 25 
éves zemplénagárdi fér�val szemben.  
A gyanúsítottak zemplénagárdi portáju-
kon 2022. május 26-át megelőzően közel 
70 tő marihuánát termesztettek profesz-
szionális eszközök felhasználásával.

A nyomozás eredményeként a rend-
őrök házkutatást tartottak az 51 éves fér� 
hajdúböszörményi portáján is, ahol a ha-
tóság 182 tő marihuánát foglalt le.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitány-
ság a hajdúböszörményi fér� tekinteté-
ben előterjesztést tett a letartóztatására, 
amit ügyészi indítványra a bíróság elren-
delt. A két zemplénagárdi fér� az eljárás 
jelen szakaszában szabadlábon védekez-
het. Az ügyben még további nyomozati 
cselekmények várhatóak.
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ELTŰNT WALTER CROCKETT 
A XVII. KERÜLETBŐL 

A 60 éves amerikai fér�t a rendőrök je-
lenleg is keresik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljá-
rást folytat az ismeretlen helyen tartóz-
kodó Walter Crockett amerikai állam-
polgár ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 60 
éves fér� 2022. június 21-én reggel XVII. 
kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen 
helyre távozott. Orvosi ellátásra szorul-
hat, a rendőrök jelenleg is keresik.

Walter Crockett 190 centiméter magas, 
rövid barna hajú. Különös ismertetőjele: 
a bal oldala le van bénulva.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága ké-
ri, hogy aki Walter Crockett tartózko-
dási  helyéről információval rendelkezik, 
akár névtelensége megőrzése mellett te-
gyen bejelentést a nap 24 órájában el-
érhető, 06-80-555-111-es „Telefontanú” 
zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes 
segélyhívó számon.

FELISMERI A RUHATOLVAJOKAT? 

A X. kerületi rendőrök keresik a felvé-
telen látható két nőt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
Kerületi Rendőrkapitánysága lopás bűn-
tette miatt indított nyomozást ismeretlen 
tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint két 
nő 2022. április 8-án 14 óra 20 perc és 15 
óra között egy kőbányai bevásárlóköz-
pont egyik üzletéből ruhákat lopott.

A feltételezett elkövetőkről felvétel ké-
szült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy 
aki a felvételen látható nőket felisme-
ri, személyazonosságukkal, tartózkodá-
si helyükkel vagy a bűncselekménnyel 
kapcsolatban információval rendelke-
zik, akár névtelensége megőrzése mel-
lett tegyen bejelentést a nap 24 órájában 
elérhető, 06-80-555-111-es „Telefontanú” 
zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes 
segélyhívó számon.

RENDŐRI FELVEZETÉS 
A VÁRANDÓS ANYUKÁNAK 

Egy fér� kért segítséget a budapesti 
motoros járőröktől, mivel párjánál bein-
dult a szülés.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Főosztály motoros 

rendőrei 2022. június 20-án reggel 9 óra 
körül Budapesten, az Orczy téren éppen 
egy benzinkútnál tankoltak, amikor egy 
kétségbeesett apuka ment oda hozzájuk. 
A fér� a kocsiban vajúdó párjához kért 
segítséget.

Az egyenruhások azonnal cselekedtek, 
megkülönböztető jelzés használatával az 
autót pár perc alatt egy XIII. kerületi kli-
nikához vezették, ahol már várták a vá-
randós nőt. 

NEM CSALT A RENDŐRSZIMAT 

Háromszoros körözöttet fogtak el a fő-
városi rendőrök.

A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságának körzeti megbízottjai 2022. 
június 15-én reggel a Margó Tivadar ut-
cában fel�gyeltek egy autóra, ami rögtön 
elindult, miután a rendőrautó elhaladt 
mellette. Az egyenruhások gyanúsnak 
találták a dolgot, így a jármű után for-
dultak és igazoltatták az abban utazókat. 
Kiderült, hogy az egyik utas ellen három 
körözés is érvényben volt; a 32 éves B. 
Sándor elfogását lopás miatt rendelte el 
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, to-
vábbá a Pécsi és a Fővárosi Törvényszék 
is, mivel nem kezdte meg a többéves bör-
tönbüntetésének letöltését. A fér�t elfo-
gását követően az illetékes büntetés-vég-
rehajtási intézetbe vitték.

KÉSELT � A HELYSZÍNEN
 ELFOGTÁK 

Egy 72 éves fér�t öltek meg egy XIII. 
kerületi lakásban, élettársát az angyal-
földi rendőrök elfogták.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
2022. június 19-én este egy 72 éves fér�t 
szúrtak meg a főváros XIII. kerületében, 
egy társasházi lakásban. A mentőszolgá-
lat kiérkező munkatársai csak a halál té-

RENDŐRSÉGI HÍREK
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nyét tudták megállapítani. A feltételezett 
elkövetőt, egy 72 éves nőt a XIII. kerüle-
ti járőrök a helyszínen elfogták, a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi 
Osztálya emberölés bűntett gyanúja mi-
att indított büntetőeljárást.

MOBILTELEFONOKAT LOPOTT � 
FELISMERI? 

A kőbányai rendőrök keresik a felvéte-
len látható fér�t.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vét-
ségének gyanúja miatt indított nyomo-
zást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy 
fér� 2022. április 14-én 19 óra 34 perckor 
egy X. kerületi bevásárlóközpont egyik 
üzletéből három mobiltelefont lopott el. 
A feltételezett elkövető 2022. április 20-
án 18 óra 45 perc körül visszatért az üz-
letbe, és egy tabletet próbált meg ellopni, 
de ekkor nem járt sikerrel. A feltételezett 
elkövetőről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy 
aki a felvételen látható fér�t felismeri, sze-
mélyazonosságával, tartózkodási helyével 
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban 
információval rendelkezik, akár névte-
lensége megőrzése mellett tegyen bejelen-
tést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöldszámán, illetve a 
112-es, díjmentes segélyhívó számon.

GYANÚS ALAKOK AZ ÉJSZAKÁBAN 

Katalizátort próbált lopni két fér� a II. 
kerületben - a budapesti nyomozók tet-
ten érték és elfogták őket.

A BRFK Vagyonvédelmi Osztályának 
beosztottjai 2022. június 14-én éjjel Bu-

dapest II. kerületében, a Felső Zöldmá-
li úton egy alakra lettek �gyelmesek, aki 
egy parkoló autó mellett gyanúsan néze-
lődött. Közelebb érve látták, hogy a fér� 
társa az autó alatt feküdt – próbálta lesze-
relni a jármű katalizátorát. A nyomozók 
a két fér�nál elemlámpát és különféle 
szerszámokat is találtak.

A 47 éves K. Józsefet és a 28 éves M. 
Krisztiánt elfogásuk után a II. Kerületi 
Rendőrkapitányságon hallgatták ki gya-
núsítottként lopás bűntett kísérlete miatt, 
nem tettek vallomást. A rendőrök őrizet-
be vették őket.

KERESZTELŐ, BÁNTALMAZÁS,
 HAJTÓVADÁSZAT 

Két fér� ellen adott ki elfogatóparan-
csot a pünkösd vasárnap Kispesten tör-
tént bántalmazás miatt a XIX. Kerületi 
Rendőrkapitányság.

Élőzene mellett tartottak családi ren-
dezvényt egy kispesti ház udvarán 2022. 
június 5-én. A hangos zene miatt több 
bejelentés érkezett a kapitányságra, a ke-
rületi rendőrök visszatérően ellenőrizték 
az utcát, kétszer �gyelmeztették az ün-
neplő családot, végül csendháborítás mi-
att szabálysértési eljárást indítottak. 20 
óra 25 perckor ugyanerről a címről bán-
talmazást jelentettek be. A percek alatt 
helyszínre érkező rendőröket arról tájé-
koztatták, hogy az ünneplő társasággal 
egy környéken lakó család tagjai szóvál-
tásba kerültek, akik közül két nőt és egy 
fér�t többször megütöttek és megrúgtak, 
az egyik asszony az eszméletét is elvesz-
tette.

A rendőrök a helyszínen 74 embert iga-
zoltattak, és intézkedtek a bántalmazott 
középkorú házaspár és lányuk orvosi el-
látására (akik a rendelkezésre álló ada-
tok szerint könnyű sérüléseket szenved-
tek). A XIX. Kerületi Rendőrkapitányság 
súlyos testi sértés bűntett kísérlet gyanú-
ja miatt indított eljárást. Azonosították a 
feltételezett elkövetőket, mivel azonban 
a két fér�t lakcímükön és vélhető tartóz-
kodási helyeiken nem találták, hajtóva-
dászatot indítottak utánuk.

ÉLETEKKEL JÁTSZANAK 

A biztonságos közlekedés elősegítése 
és a balesetek megelőzése érdekében a 
Magyar Államvasutak Zrt. 2022. június 
09-én, a Nemzetközi Vasútiátjárós Tu-

datosság Napján (ILCAD’22) a Magyar 
Rendőrséggel közösen az átjárókban el-
lenőriztek országszerte.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
munkatársai 2022. június 9-én Budapes-
ten, a X. kerület Kőér utcai, majd a IV. 
kerület Elem utcai vasúti átjárónál tar-
tottak ellenőrzést; a rendőrök kiemelt �-
gyelmet fordítottak az áthaladás szabá-
lyainak betartására. Az egyenruhások 
tilos jelzésen való áthaladás miatt a sza-
bálytalan sofőrökkel szemben közigazga-
tási bírságot szabtak ki.

Kérjük, a vasúti átjáróknál fokozott �-
gyelemmel közlekedjenek!

KÖZÖS DROGFOGÁS 

A budapesti rendőrök kábítószer-ke-
reskedelemmel gyanúsítanak egy fér�t, 
akinek lakásából közel hatmillió forint 
értékű drog került elő.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
nyomozói a Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozó Iroda információi alapján 
ütöttek rajta egy feltételezett kábítószer-
kereskedőn 2022. június 9-én kora dél-
után terézvárosi lakásában.

A rendőrök átkutatták  a fér� laká-
sát, mely során lefoglaltak bruttó 1176 
gramm amfetamint, bruttó 766 gramm 
marihuánát, valamint 151 ecstasy tablet-
tát, melyek feketepiaci értéke az előzetes 
becslések szerint összesen közel hatmil-
lió forint. A lakásban találtak a kábító-
szer készítéséhez és hígításához haszná-
latos anyagokat, simítózáras tasakokat, 
valamint több kábítószergyanús anyag-
gal szennyezett digitális mérleget és 
fóliázógépet.

A BRFK nyomozói a 32 éves P. Gergőt 
kábítószer-kereskedelem bűntett meg-
alapozott gyanúja  miatt hallgatták ki, 
majd – őrizetbe vétele mellett - előter-
jesztést tettek letartóztatásának indítvá-
nyozására, melyet a bíróság 2022. június 
11-én elrendelt.

RENDŐRSÉGI HÍREK
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ELTŰNÉS MIATT KERESSÜK 
KOLOMPÁR LAURA INEZT 

A hódmezővásárhelyi rendőrök az ál-
lampolgárok segítségét kérik egy 16 éves 
lány megtalálásában.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság körözési eljárást folytat az is-
meretlen helyen tartózkodó Kolompár 
Laura Inez eltűnésének ügyében. A rend-
őrségre érkezett bejelentés szerint a 16 
éves lány 2022. június 7-én, hódmezővá-
sárhelyi tartózkodási helyéről ismeretlen 
helyre távozott, azóta életjelet nem adott 
magáról.

Kolompár Laura Inez 165 centiméter 
magas, vékony testalkatú. Haja fekete, 
derékig ér. Eltűnésekor rózsaszín trikót, 
rózsaszín szoknyát és fekete papucsot vi-
selt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen lát-
ható lány jelenlegi tartózkodási helyével 
kapcsolatban információval rendelke-
zik, jelentkezzen személyesen bármelyik 
rendőri szervnél. Telefonon a névtelen-
ség megőrzése mellett bejelentés tehető a 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főka-
pitányság 06/62/562-400-as hívószámán, 

továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöldszámán, valamint a 112-es központi 
segélyhívó telefonszámon.

LEBUKOTT AZ INTERNETES 
CSALÓ 

A rendőrök befejezték az ügy vizsgála-
tát azzal a fér�val szemben, aki a meg-
alapozott gyanú szerint tizenegy vásárlót 
csapott be egy hirdetési portálon, ahol 
kerti gépeket és egyéb termékeket árult.

A nyomozás 2021 januárjában indult 
az egyik sértett feljelentése nyomán is-
meretlen tettes ellen, aki az egyik leg-
népszerűbb hirdetési oldalon hirdette 
fűnyíró traktorát. A megkárosított vá-
sárló a vételár átutalását követően az el-
adót nem érte el, az adás-vétel tárgyát pe-
dig nem kapta meg. A vizsgálat során a 
nyomozóknak további kilenc hasonló, 
folyamatban lévő eljárás jutott tudomá-
sukra, melyekben a sértettek különböző 
termékekért ugyanarra a számlaszám-
ra utaltak át 10.000 forint és 300.000 fo-
rint közötti összegeket, így az eljárásokat 
egyesítették.

Az eljárást a Szegedi Rendőrkapitány-
ság Vizsgálati Osztály munkatársai befe-
jezték, az iratokat vádemelési javaslattal 
küldték meg az illetékes ügyészségnek.

MEGTARTOTTÁK A XIII. 
BIZTONSÁGI JUNIÁLIST 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-
főkapitányság évek óta kiemelten kezeli 
a diákok nyári szünidőre történő felké-
szítését. A főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya a 112-es együttműködés jegyé-
ben a társszervekkel és a bűnmegelőzés-
ben szerepet vállaló együttműködőkkel 
összefogva 2022. június 14-én tartotta 
meg XIII. nyárindító Biztonsági Juni-
álisát Hódmezővásárhelyen, a Németh 
László Gimnázium és Általános Iskolá-
ban. A Palicz András r. ezredes, bűnügyi 

rendőrfőkapitány-helyettes által meg-
nyitott biztonsági nap egyben a főkapi-
tányság által áprilisban, a bűnmegelőzés 
napján meghirdetett „Kék tenyér” kam-
pány jutalomrendezvénye is volt az isko-
la eredményes szereplésének elismerése-
ként.

Az eseményen a hagyományoknak 
megfelelően részt vett a Csongrád-Csa-
nád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, 
a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszol-
gálat, az Országos Mentőszolgálat Dél-
alföldi Regionális Mentőszervezet,   a 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ság Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrsé-
nek, továbbá a Csongrád-Csanád Megyei 
Bűnmegelőzési Tanács munkatársai. Az 
idei évben jelen voltak a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Csongrád-Csanád Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóságának szak-
emberei is. 

Júniusban a bűn- és baleset-megelőzé-
si munka egyik központi eleme a diákok 
nyárra történő felkészítése. Ilyenkor kü-
lönösen nagy hangsúlyt kap, hogy a gyer-
mekek ne váljanak bűncselekmény áldo-
zatává vagy közlekedési baleset részesévé. 
A szervezők fontosnak tartják, hogy a 
tanév során végzett oktató-felvilágosító 
tevékenység mellett a vakáció megkez-
dése előtt közvetlenül is foglalkozzanak 
ezekkel a kérdésekkel. A rendezvény so-
rán az életkori sajátosságokat �gyelembe 
vevő programokon keresztül világítottak 
rá a szakemberek, milyen fontos bizo-
nyos alapvető szabályok betartása földön 
és vízen egyaránt. 
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A megnyitó után a �atalok Lajkó 
 Krisztián személyi edzővel melegíthet-
tek be, majd huszonöt állomáshelyen is-
merkedhettek meg az alapvető nyári 
biztonsági tudnivalókkal, emellett meg-
tekinthették a szolgálati gépjárműve-
ket, kipróbálhatták a részeg szemüveget, 
KRESZ-parkban gyakorolhattak, meg-
látogathatták a mobil játszóházat vagy a 
gyermekfoglalkoztatót, felpróbálhattak 
rendőri felszereléseket, vagy éppen érde-
kes kvízkérdésekre válaszolhattak.

KÖRÖZÖTT E�BIKE 
CSANÁDPALOTÁN 

A magyar rendőrök az osztrák hatósá-
gok által körözött e-bike-ot foglaltak le a 
Csanádpalota autópálya határátkelőhe-
lyen.

Az átkelőn egy román állampolgársá-
gú fér� jelentkezett kilépésre 2022. jú-
nius 8-án 21 óra 30 perckor egy Skoda 
Octavia személygépkocsi vezetőjeként. 
Az ellenőrzés során az egyenruhásoknak 
feltűnt, hogy az autóban egy nagyértékű 
Giant Reign E+ típusú elektromos ke-
rékpár van, aminek tulajdonjogát a sofőr 
nem tudta hitelt érdemlően igazolni. 

A rendőrök ellenőriztették a kétkere-
kű eredetét az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Nemzetközi Bűnügyi Együtt-
működési Központ SIRENE Irodájának 
közreműködésével. A megkeresésre az 
osztrák hatóságok jelezték, hogy a szál-
lított elektromos kerékpárt nem sokkal 
korábban Ausztriában lopták el ismeret-
lenek.

A Makói Rendőrkapitányság nyomo-
zói a 3 millió forint értékű járművet le-
foglalták.

HUSZONNÉGY ÓRA 

A rendőrségre 2022. január 19-én dél-
után érkezett bejelentés, hogy a Teréz ut-
cában ismeretlenek egy fér�t megszúrtak, 
majd a cselekményt követően a helyszín-

ről elmenekültek. A sértettet a mentők, 
több szúrt sebbel szállították kórházba.

A rendőrök a tanúkutatás és az adat-
gyűjtés során megállapították, hogy a 
fér�nak szerelemféltésből egyik isme-
rősével támadt nézeteltérése. A két fél a 
nyílt utcán összeverekedett, majd egyi-
kük kést rántott és többször megsebesí-
tette vitapartnerét.

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomo-
zói 24 órán belül azonosították a feltéte-
lezett elkövetőt, akit a Csongrád-Csanád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Mélysé-
gi Ellenőrzési és Közterületi Támogató 
Osztály Közterületi Alosztály munka-
társai tartózkodási helyén elfogták, majd 
előállították.

A nyomozók a támadó ellen - az elsőd-
leges adatokra �gyelemmel - súlyos tes-
ti sértés és felfegyverkezve elkövetett ga-
rázdaság bűntett megalapozott gyanúja 
indítottak eljárást, akit őrizetbe vettek.

Az eljárás vizsgálati szakaszában a 
rendőrök megállapították, hogy a sér-
tettnek a támadás súlyossága miatt akár 
életveszélyes, vagy halálos kimenetelű 
sérülései is kialakulhattak volna, így a 
fér�nak már életveszélyt okozó testi sér-
tés kísérlete miatt kell a későbbiekben fe-
lelnie.

A nyomozás iratait a megyei bűnügyi 
vizsgálók megküldték vádemelési javas-
lattal az ügyészség részére.

LOPOTT CSÓNAKMOTOROKAT 
FOGLALTAK LE CSANÁDPALOTÁN 

A csanádpalotai átkelőn egy román fér-
� jelentkezett kilépésre 2022. június 2-án 
9 óra 10 perckor egy svéd honosságú Vol-
vo V70 típusú kombiautó sofőrjeként. Az 
egyenruhásoknak feltűnt a gépkocsi cso-
magtartójában szállított két darab csó-
nakmotor szakszerűtlen kiszerelése, így 
azok eredetét ellenőriztették az Országos 
Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűn-
ügyi Együttműködési Központ SIRENE 
Irodájának közreműködésével.

A megkeresésre a svéd hatóságok jelez-
ték, hogy a szállított csónakmotorok egy 
Svédországban elkövetett vagyonelleni 
bűncselekményből származnak.  

Valamivel később a Nagylak közúti 
határátkelőhelyen jelentkezett kilépésre 
egy szintén román állampolgár egy Fiat 
Ducato típusú kisteherautóval, amelynek 
rakterében egy 18 millió forint értékű 
John Deere 3330R típusú traktort szállí-
tott. A rendőrök az ellenőrzés során meg-
állapították, hogy a mezőgazdasági gép 
alvázszámát meghamisították.

Az ügyekben a Makói Rendőrkapitány-
ság pénzmosás, valamint egyedi azonosí-
tó jellel visszaélés bűntett gyanúja miatt 
indított eljárást.   

RENDŐRKÉZEN A BÁNTALMAZÓ 

A rendőrök két órán belül azonosítot-
ták és elfogták azt a 30 éves fér�t, akiről 
videofelvétel készült, hogy önuralmát el-
veszítve ütlegelt egy földön térdeplő má-
sik fér�t az egyik szegedi szórakozóhely 
előtt.

Az egyik legnagyobb közösségi portá-
lon kezdett el terjedni az utóbbi napok-
ban a bántalmazásról készült videó, ami 
a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság és a Szegedi Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak �gyelmét sem ke-
rülte el.

A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe 
kezdtek, amelynek eredményeként rövid 
időn belül azonosították a feltételezett el-
követőt, akit a rendőrkapitányságra elő-
állítottak.

A nyomozók a gyanúsítottat kihallgat-
ták, aki tettét elismerte. Elmondta, hogy 
a sértettel kapcsolatban korábbról külön-
böző kétes eredetű híreket hallott, majd 
amikor ezzel kapcsolatban kérdőre vonta 
őt, a fér� megsértette.   

Ellene garázdaság vétség megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás a Szege-
di Rendőrkapitányságon.
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TÖBB SZABÁLYTALANSÁGOT IS
 FELTÁRT A NYOMOZÁS 

A rendőrségre 2020. szeptember 5-én 
18 óra 56 perckor érkezett bejelentés 
arról, hogy Vál külterületén egy hő-
légballon leszállás közben tisztázatlan 
körülmények között kigyulladt és mező-
gazdasági területre zuhant. A baleset so-
rán a légijármű egyik utasa, egy 58 éves 
asszony olyan súlyos sérüléseket szenve-
dett, hogy a helyszínen életét vesztette, 
míg a hőlégballon pilótája és további két 
utasa megsérültek.

A begyűjtött bizonyítékok alapján a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gon-
datlanságból elkövetett halált okozó lé-
gi közlekedés veszélyeztetés vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott büntetőeljárást a hőlégballon 
63 éves pilótájával szemben. A nyomozás 
során beszerzett szakértői vélemények 
több hiányosságot és műszaki szabályta-
lanságot is feltártak.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ság a nyomozás vizsgálati szakaszában a 
szükséges eljárási cselekményeket elvé-
gezte és az iratokat átadta a Székesfehér-
vári Járási Ügyészség részére.

RENDŐRKÉZEN A SZÉKES�
FEHÉRVÁRON FOSZTOGATÓ

 PÁROS 

A rendőrség kezdeményezésére és az 
ügyészség indítványozására a 37 éves 
fér� letartóztatásáról döntött a bíróság.

A Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság nyomozói 2022. június 15-én elfog-
ták azt a 37 fér�t és a 34 éves nőt, akik 
a megalapozott gyanú szerint székesfe-
hérvári lakóingatlanokba erőszakkal be-
mentek, és onnan készpénzt, ékszereket 
vittek el, továbbá két idős sértettet meg-
tévesztve fosztották ki őket.

A nyomozás adatai szerint a székesfe-
hérvári fér� 2022. június elején a megye-
székhelyen a Széchenyi utcában, a Kassai 
utcában és a Zsolnai utcában lévő családi 
házak üvegajtaját betörve, a kilincset le-
törve, vagy az ajtót befeszítve hatolt be, és 
a lakóházakból összesen több mint két-
millió forint készpénzt, továbbá ékszere-
ket, órákat lopott el. 

Ezt követően társával együtt, az elfo-
gás napjának délelőttjén két ráchegyi 
idős asszony otthonába bejutottak, majd 
állapotukat kihasználva, �gyelmüket el-
terelve ékszereket, és készpénzt vittek el. 
Az utolsó bűncselekményt követő egy 
órán belül a rendőrök tartózkodási he-
lyükön elfogták a bűnös párost.

A székesfehérvári nyomozók R. Jánost 
– őrizetbe vétele mellett - kétrendbeli lo-
pás bűntett, kétrendbeli kifosztás bűntett 
és egyrendbeli lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt, míg K. 
 Szilviát kétrendbeli lopás bűntett és két-
rendbeli kifosztás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. 

A rendőrök előterjesztést tettek a fér-
� letartóztatásának indítványozására, 
amelyet a Székesfehérvári Járásbíróság a 
napokban elrendelt. 

A nőt, bíróság által jogerősen kisza-
bott szabálysértési elzárása letöltése ér-
dekében a büntetés-végrehajtási intézet-
be szállították.

A nyomozók az eljárás során vizsgálják 
azt is, hogy a gyanúsítottak összefüggés-
be hozhatók–e további hasonló bűncse-
lekmény elkövetésével.

Kérjük, hogy a szépkorúak áldozattá 
válásának elkerülése érdekében fogad-
ják meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tanácsait:
• Ne engedjenek be házaló árusokat in-

gatlanjaikba!
• Legyenek bizalmatlanok az idegenekkel 

szemben!
• Gyanús idegenek látogatása esetén mi-

nél pontosabban jegyezzék meg külsejü-
ket, hogy szükség esetén személyleírást 
tudjanak adni róluk, valamint jegyez-
zék meg gépjráművük rendszámát!

• A családtagok, rokonok, barátok tart-
sák rendszeresen a kapcsolatot idős 
hozzátartozóikkal!

• Beszélgessenek a veszélyeztetett korosz-
tály tagjaival a sérelmükre elkövethe-
tő bűncselekményekről, bűnelkövetési 
módszerekről és azok elkerülésének le-
hetőségeiről!

• Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal 
értesítsék a rendőrséget a 112-es segély-
hívó telefonszámon!

RENDŐRKÉZEN 
A DUNAÚJVÁROSBAN LÁNYOKAT

 FUTTATÓ CSALÁD 

A négyfős elkövetői kör évekig kény-
szerített prostitúcióra lányokat, akiktől 
elvették a bevétel.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
nyomozást folytat több ember sérelmé-
re rendszeres előnyszerzés céljából sze-
xuális cselekmény végzésére történő rá-
bírással elkövetett emberkereskedelem 
és kényszermunka bűntett megalapozott 
gyanúja miatt T. Attila és társai ellen.
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A nyomozás adatai szerint a dunaúj-
városi fér� 2019-ben internetes közössé-
gi oldalon megismerkedett egy Somogy 
megyei nővel, akit rávett arra, hogy Du-
naújvárosba hozzá költözzön, és prosti-
túciós tevékenységet végezzen a lakásán. 
Az áldozat 2020 júniusában elmenekült 
kizsákmányolójától, ezért az elkövető 
még ebben a hónapban rávett egy rossz 
anyagi körülmények között élő, kiszol-
gáltatott helyzetű Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében élő nőt, hogy hozzá költöz-
zön, és rendszeres haszonszerzés céljából 
prostituáltként dolgozzon.

A sértetteknek az így megszerzett ille-
gális jövedelmet a fér�nak, vagy a bűn-
cselekmény elkövetésében segédkező 
édesanyjának, vagy a fér� két testvérének 
kellett adniuk, amit az elkövetői kör saját 
kiadásaira fordított.

T. Attila és bűnsegédként vele együtt-
működő családtagjainak elfogására a 
dunaújvárosi rendőrök a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozóival és a 
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Tá-
mogató Alosztály munkatársaival együtt 
2022. június 15-én akciót szerveztek. 

A nyomozók az ingatlanban tartott 
kutatás során a bűncselekménnyel ösz-
szefüggésbe hozható valamennyi bizo-
nyítási eszközt lefoglalták, továbbá a 
bűncselekmény elkövetéséből szárma-
zó vagyon elvonása érdekében a vagyon-
visszaszerzés keretében a gyanúsítottak-
tól több millió forint értékű gépkocsit és 
egyéb vagyontárgyakat foglaltak le.

A rendőrök a fér�t, édesanyját és két test-
vérét a rendőrségre előállították és kihall-
gatták. T. Attilát és anyját őrizetbe vették, 
majd kezdeményezték letartóztatásukat, 
amit a bíróság 2022. június 17-én elrendelt. 
A két testvér szabadlábon védekezhet.

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT 

Kérjük a családokat, gyermekeket, 
hogy fogadják meg a Fejér Megyei Rend-
őr-főkapitányság tanácsait.

Elkezdődött a diákok által annyira 
várt felhőtlen vakáció, amely a sok éves 
tapasztalatok alapján sajnos r engeteg ve-
szélyt is hordozhat magában. A gyerekek 
minél kisebb korban tisztában vannak a 
közlekedés alapvető szabályaival, annál 
hatékonyabban tudják alkalmazni azo-
kat a mindennapokban. Baleset-megelő-
zés tekintetében legfontosabb a szülői 
példamutatás és a szabályok megismer-
tetése a gyermekkel.

Lényeges, hogy a szülők gyermekük-
kel együtt tekintsék át a legfontosabb 
gyalogos és kerékpáros közlekedési sza-
bályokat, vizsgálják át a gyermekük ke-
rékpárját, szükség esetén pótolják a hi-
ányzó vagy meghibásodott kötelező 
tartozékokat. Fel kell hívni a diákok fi-
gyelmét a következőkre:
• Közlekedés során mindig tartsák be az 

elsőbbségre vonatkozó szabályokat!
• Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, 

szorosan az úttest szélén, lehetőleg a for-
galommal szemben közlekedjenek! Szür-
kületben viseljenek fényvisszaverő ruhát 
vagy eszközt!

• Gyalogosan, mielőtt az úttestre lépnek, 
nézzenek jól körül!

• Soha ne haladjanak át a tilos jelzésen, 
még ha úgy látják, hogy épp nem jön jár-
mű, akkor sem!

• Tartózkodjanak a fülhallgatón keresztül 
történő zenehallgatástól, hiszen az elvon-
ja a �gyelmet és lassítja a reakcióidőt!

• Kerékpározás, görkorcsolyázás, gördesz-
kázás közben mindig használjanak bu-
kósisakot és védőfelszerelést, továbbá 
ügyeljenek a láthatóságra is!

• Kerékpárral kerékpárúton, vagy az út-
test jobb szélén lévő kerékpársávon, ahol 
ilyen nincs, a leállósávon vagy az útpad-
kán, végső esetben az úttesten közleked-
jen!

• Kerékpárját kellően világítsa ki, éjszaka, 
vagy korlátozott látási viszonyok között 
lakott területen kívül vegye fel a látható-
sági mellényt!

• A szünidő másik veszélyforrása a fürdő-
zés, csónakázás. Ezek alapvető szabálya-
ival is meg kell ismertetni a gyermekeket:

• Fürödni csak az arra kijelölt helyeken, 
strandokon szabad!

• Ha nem tud úszni, ne menjen mélyvízbe 
még csónakkal, vagy egyéb eszközzel sem!

• Felhevült testtel soha nem szabad vízbe 
ugrani! Elsodródott vízi eszköz után ne 
ússzanak, mert ezzel életüket veszélyez-
tethetik!

• Mindig vegye �gyelembe a viharjelző 
szolgáltat által adott jelzéseket!

• Értéktárgyakat lehetőség szerint ne vi-
gyenek magukkal, vagy azt biztonságos 
értékmegőrzőben helyezzék el.

• Érdemes elindulás előtt tájékozódni a 
várható időjárásról, a vízterület sajátos-
ságairól.
Fel kell hívni a gyermekek �gyelmét ar-

ra, hogy ne bízzanak meg idegenekben, 
velük ne menjenek sehová, és ne fogadja-
nak el tőlük semmit! Kérjék meg a gyer-
mekeket, ha elmennek otthonról, mond-
ják meg, kivel találkoznak, mikor érnek 
haza. Mindig gondoskodjanak a telefo-
nok feltöltöttségéről, és ha bajba kerülnek, 
azonnal hívják a szülőt, vagy a 112-es se-
gélyhívó számot.

Kérjük a szülőket és a közúti közleke-
désben résztvevőket, hogy a nyári idő-
szakban különösen ügyeljenek a gyerme-
kekre, akár gyalogosan, akár kerékpárral, 
vagy egyéb közlekedést segítő eszközzel je-
lennek meg!

„… hogy mindenki hazaérjen!”

ELÜTÖTTE A GYALOGOST 

A Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság közúti baleset gondatlan okozásának 
vétsége miatt folytatott eljárást egy 50 
éves helyi lakossal szemben.

A nyomozás adatai alapján a fér� 2021. 
december 29-én délelőtt Székesfehérvá-
ron, a Lövölde úton közlekedett személy-
gépjárművével a Budai út felől a Huszár 
utca irányába. Haladása során a Lövölde 
út egyik kijelölt gyalogos-átkelőhelyéhez 
érve nem biztosított elsőbbséget az ott át-
haladó gyalogosnak és elütötte őt. Az üt-
közés következtében a nyugdíjas asszony 
az úttestre esett és súlyos sérülést szen-
vedett.

A rendőrök a szükséges nyomozati 
cselekményeket elvégezték, és az eljárás 
során keletkezett iratokat a napokban 
vádemelési javaslattal küldték meg a Szé-
kesfehérvári Járási Ügyészség részére.
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SZENT KAMILLUS 
GYERMEKTÁBOR RÉSZTVEVŐI

 LÁTOGATTAK A GYŐRI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁGRA 

A győri rendőrök a gyerekeknek a rend-
őrség iránti bizalom erősítése, a rendőr-
ség szolgálati ágai, valamint a közleke-
dési szabályok megismeréséről tartottak 
rendezvényt.

Különleges kérést teljesített a Győ-
ri Rendőrkapitányság vezetője, ami-
kor 2022. június 20-án a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Győri Rendőrkapitányság bűn- és 
balesetmegelőzés szakemberi mintegy 
130 fő általános iskolás, zömében 8-11 
éves gyermek részére rendőrségi foglal-
kozásokkal, bemutatókkal színesítették a 
tábor programját.

A rendezvény keretében a gyerekek a 
rendőrkapitányságon a KRESZ tudásu-
kat, ügyességüket, érzékszerveiket, meg-
� gyelései képességeiket is tesztelhették, 
észrevétlenül játékosan tanultak és okul-
tak.

LOPÁS MIATT KERESSÜK 

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

A Győri Rendőrkapitányság lopás vét-
sége megalapozott gyanúja miatt indított 
nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a 
képen látható ismeretlen fér�  gyanúsít-
ható azzal, hogy 2022. május 31-én 13 óra 
körül Győrben, a Jedlik Ányos utcában 
lévő ékszerüzletben egy őrizetlenül ha-
gyott kézitáskát tulajdonított el. 

Az elkövetőről az üzlet biztonsági ka-
merái 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 (9024 Győr, Zrínyi utca 
54.), illetve névtelensége megőrzése mel-
lett hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját a 06-96-417-329-es 
hívószámon vagy az ingyenesen hívható 

06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszá-
mát, illetve a 107 vagy a 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikét.

KÁBÍTÓSZERREL A KOCSIJÁBAN,
 DROG HATÁSA ALATT VEZETETT 

A győri nyomozók befejezték a moson-
magyaróvári fér�  ellen indított büntető-
eljárás vizsgálatát, akit egy közlekedési 
ellenőrzés során buktattak le a rendőrök.

A Győri Rendőrkapitányság nyomo-
zást rendelt el egy 36 éves mosonmagyar-
óvári fér�  ellen, akit Győrben, a 821-es 
számú út és Kálvária utca kereszteződé-
sében – személygépkocsijával történő út-
ja során – közlekedésrendészeti ellenőr-
zés céljából állítottak meg a járőrök 2020. 
június 14-én 21 óra 40 perckor. Az intéz-
kedéskor az egyenruhások a gépjármű-
ben egy cigarettás dobozt találtak, amely 
alufóliába csomagolt kábítószergyanús 
zöld növényi származékot rejtett.

A rendőrök a sofőrt elfogták, majd a 
Győri Rendőrkapitányságra előállították, 
nála drogtesztet végeztek, amely pozi-
tív eredményt mutatott, ezért kábítószer 
birtoklása vétség miatt büntetőeljárást 
rendeltek el.

A nyomozásba bevont toxikológus 
szakértő szakvéleménye szerint a � -
atalembernél talált anyag kábítószer-
nek minősül, illetve az igazságügyi 
orvosszakértő megállapította, hogy a 36 
éves gépkocsivezető – a közúti rendőri 
ellenőrzésekor – bódult állapotban ve-
zette autóját, ezért őt a nyomozók kábító-
szer birtoklása vétség, valamint járműve-
zetés bódult állapotban vétség elkövetése 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
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A nyomozás vizsgálati szakaszában a 
győri rendőrök a szükséges eljárási cse-
lekményeket elvégezték, és az ügyben ke-
letkezett iratokat a napokban vádemelé-
si javaslattal küldték meg a Győri Járási 
Ügyészségnek.

A GYŐRI NYOMOZÓK KÉRNEK
 SEGÍTSÉGET 

Az ismeretlen elkövető azonosításá-
hoz az állampolgárok együttműködésére 
számítanak a rendőrök.

A Győri Rendőrkapitányság lopás vét-
sége megalapozott gyanúja miatt indított 
nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a 
képen látható ismeretlen nő gyanúsítha-
tó azzal, hogy 2022. május 19-én 15 óra 
körül Győrben, az Eötvös Parkban talál-
ható közterületi illemhelyen egy pénztár-
cáját - benne személyek iratokkal és kész-
pénzzel - tulajdonított el.

Az elkövetőről a köztéri kamerák felvé-
telt készítettek.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen 
látható nőt felismeri, vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatban információval 
rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rend-
őrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 
54.), illetve névtelensége megőrzése mel-
lett hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját a 06-96-417-329-es 
hívószámon vagy az ingyenesen hívható 
06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszá-
mát, illetve a 107 vagy a 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikét.

„KIÁLLOK ÉRTED” CÍMŰ 
SZÍNDARAB A GYŐR�MOSON�

SOPRON MEGYEI RENDŐR�
FŐKAPITÁNYSÁGON 

A prostituálttá válás és az emberkeres-
kedelem veszélye a témája annak a szín-
házi előadásnak, amelyet évek óta siker-
rel adnak elő gyermekotthonokban élő 
�ataloknak és nevelőiknek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tály koordinálásával 2022. június 14-én 
Győrben mutatták be a „Kiállok érted” 
című színdarabot.

A KV Társulat és a Láthatáron Cso-
port által színpadra állított előadása egy 
komplex társadalom-érzékenyítő prog-
ram, amelynek elsődleges célcsoportja a 
gyermekotthonokban élő �atalok, illetve 
a velük foglalkozó szakemberek. A darab 
és a hozzá kapcsolódó feldolgozó prog-
ram elsősorban a prostituálttá válás és 
a szexuális kizsákmányolás veszélyeire 
történő �gyelemfelhívás. Az előadás fő-
hősének, egy �atal lánynak a történetén 
keresztül megoldásokat kaphatunk az ál-
dozattá válás elkerülésére, a helyes dön-
tések meghozatalára.

A színdarab után a meghívottak in-
teraktív beszélgetésen vitathatták meg a 
színjáték tanulságait, a hatékony segít-
ségnyújtás és együttműködés módszereit.

„ÖSSZEKAPASZKODTUNK 
ÉS DULAKODTUNK” 

A rendőrségre 2022. június 9-én 14 óra 
30 perc körül bejelentés érkezett, hogy 
Hegyeshalom, József Attila utcában vere-
kedés történik. A helyszínre érkező jár-
őrök megállapították, hogy egy 48, va-
lamint egy 50 éves mosonmagyaróvári 
fér� – előzetes szóváltást követően – du-
lakodásba, majd verekedésbe kezdett. Az 
ökölpárbaj során egyikük súlyos, míg 
másikuk könnyű sérüléseket szenvedett. 

Az összetűzés szemtanúiban az eset meg-
botránkozást, riadalmat keltett.

Az egyenruhások a verekedőket elfog-
ták, majd a Mosonmagyaróvári Rendőr-
kapitányságra előállították. A nyomozók 
a 48 éves fér�t súlyos testi sértés bűntet-
te, míg az 50 éves társát könnyű testi sér-
tés és garázdaság vétség elkövetése miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki. 

A rendőrök a kihallgatás során a �ata-
labb elkövetőtől megtudták, hogy közöt-
tük az összetűzés – egy vélhetően félre-
értelmezett – szerelemféltésből alakult 
ki, és ahogy elmondta: a vita hevében 

„összekapaszkodtunk és dulakodtunk”, 
amelynek során mindkét fél megsérült.

ELTŰNÉS MIATT KERESSÜK
 SZTANKÓ GYÖNGYIT 

A Győri Rendőrkapitányság eljárást 
folytat Sztankó Gyöngyi eltűnése ügyé-
ben. A 16 éves lány győri lakcíméről 2022. 
március 20-án a délutáni órákban távo-
zott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. 
A felkutatására tett intézkedések eddig 
nem vezettek eredményre.

A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy 
aki a képen látható Sztankó Gyöngyi tar-
tózkodási helyéről, vagy eltűnésének kö-
rülményéről információval rendelke-
zik, hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irá-
nyítási Központját a 06-96/417-329-es 
hívószámon. Névtelenség megőrzése 
mellett bejelentést tehetnek továbbá az 
ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Te-
lefontanú”, illetve a 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGVA 

A berettyóújfalui rendőrök egy órán 
belül elfogták azt a �atalt, aki feltört 
egy tejautomatát és ellopta a benne lévő 
pénzt.

A gyanú szerint a 14 éves �ú a piac te-
rületén található tejautomatát törte fel, és 
tárolójából magához vette az abban talált 
pénzt. A kora reggeli órában érkezett be-
jelentést követően a járőrök alapos adat-
gyűjtésének és személyismeretének kö-
szönhetően egy órán belül elfogták.

A nyomozók törvényes képviselője je-
lenlétében kihallgatták, beismerő val-
lomást tett. A pénz jelentős részét is 
megtalálták nála. Vele szemben a Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati Osztálya lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatja le 
az eljárást.

ELKÁBÍTOTTA ÁLDOZATAIT,
 MAJD ELVETTE A PÉNZÜKET 

A debreceni nyomozók rablás és ki-
fosztás megalapozott gyanúja miatt vet-
ték őrizetbe az 50 éves nőt.

Két hét leforgása alatt három hasonló 
eset történt Debrecenben 2022. április 
elején. Három időpont, három helyszín 
és három fér�. Egyikőjük sem tagadta, 
hogy alkoholt fogyasztott volna, viszont 
ketten teljes emlékezetvesztésről és ma-
gatehetetlen állapotról számoltak be, míg 
a harmadik sértett egyszerűen elaludt 
egy padon. Mire magukhoz tértek min-
den pénzük eltűnt, viszont az utolsó em-

lékük ugyanaz volt. Egy középkorú nő, 
aki beszélgetésbe elegyedett velük.

A nyomozók azonnal az ismeret-
len asszony keresésébe kezdtek, tanú-
kat kerestek és hallgattak meg, továbbá 
toxikológus szakértőt rendeltek ki, hogy 
kiderítsék mitől került a két fér� maga-
tehetetlen állapotba. A szakértői vélemé-
nyek alapján a vérükben nagy mennyisé-
gű, erős nyugtatók hatóanyagait lehetett 
kimutatni.

Időközben a rendőrök látókörébe ke-
rült egy 50 éves nő, akit a gyanú szerint 
kapcsolatba lehetett hozni a bűncselek-
mények elkövetésével. Gyanúsítotti ki-
hallgatásán a helyi lakos mindent ta-
gadott, a nála talált nyugtatókat pedig 
betegségeivel magyarázta.

A nyomozás adatai szerint tudatosan 
indult mindhárom alkalommal az éjsza-
kába. Két sértettnek ő csempészte az ita-
lába a gyógyszereket, míg a harmadiknál 
azt használta ki, hogy a fér� elaludt. Te-
hetetlen áldozataitól az összes pénzüket 
elvette.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya kétrendbeli rablás, vala-
mint egyrendbeli kifosztás bűntett el-
követésének gyanúja miatt indított 
bűntetőeljárást. Gyanú merült továbbá 
arra vonatkozólag, hogy a nő más hason-
ló bűncselekmények elkövetésével is kap-
csolatba hozható. Ezek tisztázása és fel-
derítése a vizsgálat részét fogják képezni.

A rendőrök 2022. június 19-én őrizetbe 
vették, majd előterjesztést tettek letartóz-
tatásának indítványozására, amit a Deb-
receni Járásbíróság elrendelt.

FESZTIVÁLON JÁRTAK 
A HAJDÚ�BIHARI RENDŐRÖK 

A bűnmegelőzési szakemberek hasz-
nos tanácsokkal látták el az érdeklődő-
ket.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
munkatársai a „Házhoz megyünk” prog-
ram keretében a Debreceni Kölyök Fesz-
tiválon várták az érdeklődőket 2022. jú-
nius 18-án.

A rendőrök hasznos bűnmegelőzési- és 
vagyonvédelmi tanácsokat adtak a jelen-
lévőknek, akik ezt követően kipróbálhat-
tak egy szimulációs szemüveget is. 

A rendezvényre kilátogatóknak lehető-
ségük volt speciális technikai eszközök 
segítségével előhívatni az ujj-és tenyér-
lenyomataikat, továbbá regisztrálhatták 
a kétkerekűjüket a „Bikesafe” Országos 
Kerékpár Regisztrációs rendszer adatbá-
zisába.

RENDŐRSÉGI HELIKOPTER 
ELLENŐRIZTE A HATÁRT 

A Készenléti Rendőrség légirendészei 
közös ellenőrzést tartottak hajdú-bihari 
kollégáikkal.

A helyi rendőrökkel együtt ellenőriz-
te a Hajdú-Bihar megyei határszakaszt a 
Készenléti Rendőrség Különleges Szolgá-
latok Igazgatósága Légirendészeti Szol-
gálatának helikoptere 2022. június 16-án 
délelőtt. A sűrű növényzet miatt a ma-
dártávlatból végzett meg�gyelés a legha-
tékonyabb ezen a területen. A shengeni 
külső határszakaszon végzett közös 
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munkát a Biharkeresztesi, Létavértesi, 
valamint a Nyírábrányi Határrendészeti 
Kirendeltség egyenruhásai segítették.

KÉSSEL A KEZÉBEN RABOLT KI
 EGY DOHÁNYBOLTOT 

A hajdúszoboszlói rendőrök befejezték 
a nyomozást.

A nyomozók kitartó és összehangolt 
munkája hozta meg az eredményt idén 
áprilisban. Egy tavaly év végén történt 
hajdúszoboszlói dohánybolt rablás gya-
núsítottját fogták el.

Az akkor még ismeretlen fér� decem-
ber 16-án lépett be az üzletbe. Fejére egy 
kapucnit húzott, arcát egy fekete maszk-
kal takarta el, és egy méretes konyha-
késsel a kezében követelte a bevételt az 
eladótól. Az alkalmazott átadta neki a 
pénzt, amit a nála lévő táskába rejtett, 
majd sietve távozott a helyszínről.

A minden részletre kiterjedő nyomo-
zás 2022. április elején érkezett a fordu-
lóponthoz. A nyomozók azonosítottak 
egy fér�t, akit kapcsolatba lehetett hozni 
a bűncselekmény elkövetésével.

A 36 éves hajdúszováti lakos 
gyanúsítotti kihallgatásán részeletes be-

ismerő vallomást tett és anyagi nehéz-
ségeivel magyarázta tettét. A rendőrök 
bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést 
tettek letartóztatásának indítványozásá-
ra, amit az illetékes járásbíróság elrendelt. 
Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att indult büntetőeljárás vele szemben.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya a szükséges eljárá-
si cselekményeket elvégezte és a keletke-
zett iratokat megküldte az ügyészségnek.

MERT, DE NEM NYERT 

A 44 éves fér�nak a bűntetőpontjai mi-
att kellett leadnia a vezetői engedélyét a 
rendőrségen, mégis az épületet elhagy-
va azonnal a volán mögé ült. A debrece-
ni egyenruhások szabálysértési őrizetbe 
vették.

Idézés miatt kellett megjelennie a Deb-
receni Rendőrkapitányság Közrendvé-
delmi Osztályán egy helyi fér�nak 2022. 
június 14-én. Közlekedési előéleti pontjai 
gyűltek össze, azonban az után képzést 
nem végezte el, ezért a rendőrök elvették 
a vezetői engedélyét.

A rendőrség épületét így már jogosít-
vány nélkül hagyta el, mégis a beült az 
autójába és elindult azzal. Messzire nem 
jutott, a körzeti megbízottak hamar meg-
állították, majd előállították a rendőrka-
pitányságra.

A szabálysértési előadók engedély nél-
küli vezetés miatt meghallgatták és őri-
zetbe vették a 44 éves fér�t.

HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS 
A MEGALAPOZOTT GYANÚ 

Holtan találtak egy fér�t egy hajdúná-
nási ingatlanban. A hajdú-bihari nyomo-
zók öt órán belül azonosították a feltéte-
lezett elkövetőt.

Egy 2022. június 10-én hajnalban érke-
zett bejelentésre vonultak ki a rendőrök 
egy hajdúnánási házhoz, ahol egy holt-
testet találtak. Tekintettel az igazságügyi 
orvosszakértői véleményre, felmerült a 
gyanú, hogy a fér� halálát idegenkezű-
ség okozta.

A bejelentéstől számított öt órán be-
lül a rendőrök látókörébe került egy he-
lyi lakos, akit kapcsolatba lehetett hozni 
a bűncselekmény elkövetésével. A nyo-
mozók előállították, majd gyanúsított-
ként kihallgatták. A rendelkezésre álló 

adatok alapján a gyanúsított italozást és 
vitát követően bántalmazta a 45 éves sér-
tettet, aki életét vesztette. A hatóság a 33 
éves fér�t bűnügyi őrizetbe vette és elő-
terjesztést tett letartóztatásának indítvá-
nyozására, amit a Debreceni Járásbíróság 
2022. június 12-én elrendelt.

Vele szemben a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 
halált okozó testi sértés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást.

ELFOGVA 

A Debreceni Rendőrkapitányság in-
formációs rendszer felhasználásával el-
követett csalás bűntett, és más bűncse-
lekmények elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást egy 38 éves 
fér�vel szemben. A gyanúsított néhány 
hete szabadult a börtönből.

A nyomozás adatai alapján a fér� 2022. 
május 7-én Debrecenben az utcán talált 
egy bankkártyát, amivel több alkalom-
mal �zetett. Egy másik esetben - május 
16-án - egy szórakozóhelyen, alkalmi is-
merősétől lopta el annak bankkártyáját. 
A kártyát több alkalommal használta, il-
letve készpénzt is sikerült felvennie. Tet-
tét nagyban megkönnyítette az, hogy a 
lopás előtt ki�gyelte a PIN-kódot.

A gyanúsítás szerint a Debrecenben 
élő, de lakcímmel nem rendelkező fér-
� az elmúlt hetekben, több mint húsz 
alkalommal - az eladók �gyelmét elte-
relve - dohánytermékeket és értékes par-
fümöket lopott el különböző üzletek-
ből. A rendőrök 2022. június 8-án fogták 
el. Gyanúsítotti kihallgatásakor részle-
tes beismerő vallomás tett. A nyomozók 
őrizetbe vették és előterjesztést tettek le-
tartóztatásának indítványozásra, amit a 
Debreceni Járásbíróság 2022. június 9-én 
elrendelt.
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ELSŐRE SIKERÜLT, MÁSODIKRA
 MÁR PÓRUL JÁRT 

Az apci fér� val szemben vádemelést 
javasolnak a rendőrök.

A Hatvani Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya lopás bűncselekmény gya-
núja miatt folytatott eljárást egy apci la-
kos ellen.

A 41 éves fér�  2022. június 11-én nap-
közben bemászott egy pető� bányai ház 
udvarára, ahonnan kertigép alkatrésze-
ket és vas tartozékokat lopott el, majd 
azokat leadta egy fémátvevő telephelyen.

Másnap délelőtt B. Zoltán ugyanott is-
mét szerencsét próbált. A ház elé egy ta-
licskát is tolt, hogy a vas tárgyakat már 
abban vigye el, de időközben a sértett 
megzavarta, így mindent hátrahagyott.

A rendőrök az akkor még ismeretlen 
elkövetőt sikeresen beazonosították, és 
két órával később elfogták Apcon, továb-
bá a kihallgatásakor beismerte tettét.

A nyomozó hatóság az ügyben elvégez-
te a szükséges eljárási cselekményeket, és 
a keletkezett iratokat a napokban meg-
küldte az ügyészségnek.

FŰKASZÁT LOPOTT 

Egy 64 éves hevesi lakos a gyanú sze-
rint 2022. május 16-án kora délután be-
tört egy helyi lakóház garázsába, ahon-
nan ellopott egy fűkaszát.

A Kiskörei Rendőrőrs járőrei a beje-
lentést követően gyorsan azonosították, 
majd egy órán belül az otthonában elfog-

ták N. Jenőt, akit előállították a Hevesi 
Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség 
miatt hallgatták ki.

A gyanúsított elmondta, hogy ki sem 
próbálta a hazavitt fűkaszát, – melyet le-
foglaltak tőle, majd a sértettnek visszaad-
tak – mert elaludt, miután hazaért, és a 
rendőrök ébresztették.

A nyomozó hatóság a vizsgálati sza-
kaszban a szükséges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte, és a keletkezett iratokat 
a napokban továbbította az ügyészség-
nek.

KIFOSZTÁS ÉS TÖBBRENDBELI
 LOPÁS MIATT VETTÉK ŐRIZETBE

 A RENDŐRÖK 

Trükkös módszerekkel jutott be a 
gyöngyösi nő a gyanútlan sértettek ott-
honába.

A gyöngyösi járőrök 2022. június 12-
én 18 óra 50 perckor elfogták a város-
ban azt a helyi lakost, akit kifosztással és 
háromrendbeli lopással gyanúsítanak.

Az 53 éves nő 2022. március 2. és júni-
us 10. között pénztárcákat lopott el, az-
zal a módszerrel, hogy becsengetett két 
gyöngyösi lakoshoz, valamint megszó-
lított egy közterületen tartózkodó sze-
mélyt is, és rosszullétet színlelve tévedés-
be ejtette őket. A gyanútlan sértettek egy 
pohár vizet kínálva beengedték az ott-
honukba a nőt, aki a pillanatnyi � gyel-
metlenségüket kihasználva észrevétlenül 
eltette tárcájukat a benne lévő iratokkal 
és készpénzzel együtt. Az utolsó eset-

ben pedig egy idős asszony lakásába az-
zal az indokkal jutott be, hogy a mosdót 
szeretné használni. Közben pénzt is kért, 
de mivel nem kapott, így az ott lakó álla-
potát kihasználva kutatni kezdett, végül 
arany ékszerekkel távozott.

D. Ágnest a nyomozók kihallgatták, 
őrizetbe vették és előterjesztést tettek a 
letartóztatásának indítványozására, me-
lyet a bíróság 2022. június 14-én elren-
delt.

Az elmúlt néhány év adatai és a szak-
mai tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
bűnözésen belül egyre nagyobb arányt 
képviselnek a megtévesztéssel, az embe-
rek jóhiszeműségének kihasználásával 
elkövetett bűncselekmények. A trükkös 
módszerrel elkövetett bűncselekmények 
egyik célcsoportja az idősebb korosztály.

Idősebb hozzátartozóink részére na-
gyon fontos tudatosítani és napra ké-
szen tartani a biztonságukkal kap-
csolatos legalapvetőbb magatartási 
szabályokat:
• Ne engedjenek be idegeneket a házuk-

ba, udvarukba, bármilyen hivatalos 
ügyre hivatkoznak, bármilyen jó üz-
letet kínálnak is, vagy segítséget kér-
nek! Ha ezt mégis megtennék, hívják át 
a szomszédot, vagy hívják telefonon a 
hozzátartozóikat. Ha valaki rosszullét-
re hivatkozik, hívják a 112-es segélyhí-
vó számot és kérjenek onnan segítséget!

• Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű 
készpénzt és főleg ne szemmel látható, 
könnyen hozzáférhető helyen!

• A bankkártyájukat és irataikat is tart-
sák biztonságos helyen!

RABLÁSSAL SZEREZTE MEG
 A CSILLOGÓ GYŰRŰT

Egy 68 éves apci nő tett bejelentést 
2022. június 13-án délelőtt a Hatva-
ni Rendőrkapitányságon, miszerint két 
nappal korábban egyik ismerőse megje-
lent a házánál és pénzt kért tőle, de mivel 
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nem kapott, ezért dühében egy téglával 
bedobta az egyik ablak üvegét és távozott. 
A 20 éves fér� néhány órával később újra 
próbálkozott a sértettnél, majd a szóvál-
tást követően váratlanul lefogta a kezét, 
és az aranygyűrűjét levéve elmenekült a 
helyszínről.

A rendőrök a bejelentést követően egy 
órán belül Apcon elfogták N. Mátét, akit 
őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként 
hallgattak ki, melyen beismerő vallomást 
tett. Továbbá előterjesztést tettek letar-
tóztatásának indítványozására. Ellene 
a Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya rablás és garázdaság bűncselek-
mények elkövetésének gyanúja miatt in-
dított eljárást.

SZERSZÁMGÉPEKET LOPOTT 

Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgála-
ti Osztálya lopás bűncselekmény elköve-
tésének gyanúja miatt folytatott eljárást 
egy helyi lakos ellen.

A nyomozás adatai alapján a 26 éves 
fér� 2021. október 1. és október 4. között 
a kerítésen átmászva bement egy egri 
építési területre, ahonnan fúrót, láncfű-
részt, hegesztőt és egyéb szerszámgépe-
ket lopott el.

A rendőrök az eljárás során azonosítot-
ták a bűncselekmény elkövetésével össze-
függésbe hozható J. Adriánt, akit gyanú-
sítottként hallgattak ki.

A nyomozó hatóság a vizsgálati sza-
kaszban a szükséges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte, és a keletkezett iratokat 
a napokban továbbította az ügyészség-
nek.

ÉBER RENDŐRÖK 

A nagyfügedi fér� épp a kerékpárján 
vitte a lopott akkumulátort, amikor 
tetten érték a körzeti megbízottak.

A Hevesi Rendőrkapitányság két kör-
zeti megbízottja 2022. június 7-én 22 óra 
50 perckor, Tarnaméra belterületén iga-
zoltatott egy kerékpárral közlekedő fér-
�t, akinek a csomagtartóján volt egy ak-
kumulátor is. Az utóbbi eredetéről nem 
tudta meggyőzni a rendőröket, ráadásul 
találtak nála egy villáskulcsot is, ezért 
visszatartották őt és adatgyűjtésbe kez-
dek.

Kiderült, hogy a 25 éves nagyfügedi la-
kos az intézkedés előtt 20 perccel egy kö-
zeli ingatlan drótkerítését megbontotta, 
majd az udvarra bejutva egy traktorból 
kiszerelte az akkumulátort, és a kerék-
párral folytatta útját, amíg nem találko-
zott a rend éber őreivel.

Az egyenruhások végül előállították őt 
a Hevesi Rendőrkapitányságra, ahol lo-
pás miatt indult ellene eljárás, továbbá 
kihallgatásakor beismerő vallomást tett.

BETÖRT EGY EGRI LAKÓHÁZBA

A kápolnai fér� nem volt ismeretlen a 
nyomozók előtt.

Az Egri Rendőrkapitányság nyomo-
zást indított lopás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt ismeretlen elkövető ellen, 
aki 2022. június 2-án reggel az ablakot 
benyomva bejutott egy egri lakóházba, 
ahonnan készpénzt és arany ékszereket 
lopott el.

A nyomozók rövid időn belül azonosí-
tották a feltételezett elkövetőt, akit 2022. 
június 6-án este elfogtak.

Tekintettel arra, hogy a 20 éves fér� ko-
rábban is követett el hasonló módszerrel, 
vagyon elleni bűncselekményeket, ezért 
őt a rendőrök őrizetbe vették és kezde-
ményezték letartóztatását.

BALTÁS BETÖRŐ 

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya lopás bűncselekmény elköveté-
se miatt indított eljárást egy csernelyi la-
kos ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján egy 
ismeretlen személy, 2022. január 14-én 14 
óra 20 perc körül egy bükkszentmártoni 
családi ház ajtaját baltával betörte, majd 
a házban talált készpénzzel távozott.

A rendőröknek rövid időn belül sike-
rült azonosítaniuk a 20 éves fér�t, akit 
Bélapátfalván az egyik buszmegállóban 
elfogtak, majd előállítottak a rendőrőrs-
re. Kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A nyomozó hatóság a vizsgálati sza-
kaszban a szükséges eljárási cselekménye-
ket elvégezte, és a keletkezett iratokat a na-
pokban továbbította az ügyészségnek.

EGY ÓRÁN BELÜL VISSZAKAPTÁK
 AZ ELLOPOTT LAPTOPOKAT 

Állampolgári közreműködéssel fogták 
el a füzesabonyi rendőrök a telephelyről 
lopó fér�t.

Egy fér� tett bejelentést a rendőrség-
re 2022. május 30-án délután, mivel egy 
kompolti telephelyen tetten ért egy sze-
mélyt, aki onnan két táskát lopott el.  
A jogsértést észlelő személy azonnal hív-
ta a segélyhívó számot, így a közremű-
ködésével az egyenruhások percek alatt, 
a helyszín közelében elfogták a 34 éves 
tiszaburai fér�t, és előállították a Füzes-
abonyi Rendőrkapitányságra.

Kiderült, hogy az ellopott táskákban 
két nagy értékű számítógép volt, amelyet 
a tulajdonosoknak még aznap visszaad-
tak a rendőrök.

A fér�t lopás vétség elkövetésének gya-
núja miatt hallgatták ki, mely során elis-
merte a terhére rótt bűncselekményt.

Kérjük, segítse a rendőrséget azzal, 
hogy amennyiben bűncselekményt észlel 
késlekedés nélkül, azonnal hívja a 112-es 
segélyhívószámot!
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RENDŐRKÉZEN 
A GÁZOLAJTOLVAJ 

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem 
törik. Ezt nem vette �gyelembe egy szol-
noki fér�, aki 8 alkalommal ment vissza 
ugyanoda gázolajat lopni.

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. 
június 18-án, majd 19-én is egy szolno-
ki telephelyről, ahová ismeretlen sze-
mély mindkét nap bement, majd az ott 
leparkolt tehergépkocsikból gázolajat tu-
lajdonított el. A bejelentést követően a 
rendőrök elemezték a rendelkezésre ál-
ló kamerafelvételeket, ami alapján rövid 
időn belül azonosították a feltételezett el-
követőt. 

A Szolnoki Rendőrkapitányság mun-
katársai előállítottak egy 41 éves he-
lyi fér�t és gyanúsítottként kihallgatták.  
A jogsértő vallomása alapján megállapí-
tották, hogy a bejelentésen kívül még to-
vábbi 6 alkalommal járt ugyanezen a te-
lephelyen gázolajat lopni.

A Szolnoki Rendőrkapitányság több-
rendbeli lopás bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat eljárást.  

ALKALMI MUNKA SZÜLTE
A TOLVAJT 

Bejelentést tett egy jászladányi lakos 
2022. június 17-én a Jászberényi Rendőr-
kapitányságon, hogy a délután során be-

törtek a házába, ahonnan 6.500 forintot 
és 1 üveg szeszes italt elvittek. A bejelen-
tést követően a rendőrök adatgyűjtést vé-
geztek, aminek eredményeként pár órán 
belül azonosították a feltételezett elköve-
tőt, és egy 22 éves helyi fér�t előállítottak 
a kapitányságra. 

A gyanúsítottként kihallgatott jogsértő 
elmondta, hogy alkalmi munkát vállalt a 
sértettnél majd amikor visszament ismét 
munkát kérni senkit nem talált otthon. 
Ekkor döntött úgy, hogy bemegy a ház-
ba és ami értéket talál azt viszi magával.

A Jászberényi Rendőrkapitányság lo-
pás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást. 

ŐRIZETBEN 

Egy öcsödi fér� elvitt egy autót, ami le-
robbant alatta, ezért elvitt egy másikat is. 
A rendőrök rövid időn belül elfogták.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitány-
ság jármű önkényes elvétele bűntett mi-
att folytat eljárást egy öcsödi lakos ellen. 

Az ügy adatai szerint a 22 éves fér� 2022. 
június 17-én hajnalban egy helyi csalá-
di ház előtt parkoló, nyitva hagyott autó-
ba beült, majd a benne lévő indítókulccsal 
beindította és a tulajdonos tudta nélkül az-
zal elhajtott. Azonban nem jutott messzire, 
mivel az autó műszaki hibás volt, így amint 
azzal nem tudott tovább közlekedni félre 
állt és hátrahagyta. Visszament a korábbi 
ingatlanhoz, ahonnan ismét elvitt egy má-
sik nyitva hagyott autót, amiben szintén 
benne volt az indítókulcs. A sértett amint 
észlelte a járművek eltűnését bejelentést 
tett a rendőrségen. A rendőrök a beszerzett 
adatok alapján azonosították a feltételezett 
elkövetőt, akit pár órán belül elfogtak és 
előállítottak a rendőrkapitányságra.

A gyanúsítottként kihallgatott fér� el-
mondta, hogy egy kilométerekkel arrébb 
lévő településre szeretett volna elmen-
ni. A nyomozók megállapították, hogy a 
jogsértő körözését korábban elrendelte 
a Szolnoki Járásbíróság, valamint, hogy 
nem rendelkezik vezetői engedéllyel. 

A hatóság a fér� őrizetbe vételéről ha-
tározott és előterjesztést tettek letartóz-
tatásának indítványozására. A rendőrök 
mindkét gépkocsit megtalálták és a sér-
tett részére visszaadták.

EMBERÖLÉS KÍSÉRLET 
KARCAGON 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. 
június 9-én kora délután, miszerint egy 
fér�t Karcag belterületén megkésel-
tek. A rendőrök az esettel kapcsolatban 
előállítottak két fér�t a Karcagi Rend-
őrkapitányságra. A két előállított elszá-
moltatása, valamint a cselekmény körül-
ményeinek tisztázása folyamatban van.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett 
kísérlete miatt folytat eljárást
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KIFOSZTOTTA 

A feltételezett elkövető már a szolnoki 
piacon ki�gyelte a készpénzzel �zető sér-
tettet, akit lakcíméig követett, majd el-
vette a pénzét. A nyomozók őrizetbe vet-
ték a gyanúsítottat.

Bejelentés érkezett a rendőrségre egy 
szolnoki lakostól, aki elpanaszolta, hogy 
2022. június 5-én 8 és 9 óra között a pi-
acra ment. Kis idő elteltével feltűnt neki, 
hogy egy számára ismeretlen fér� �gye-
li és követi őt. Amikor hazatérve a laká-
sának lépcsőházához érkezett, észlelte, 
hogy a fér� oda is utánament. Az idős 
kora miatt nehezen mozgó sértett meg-
ijedt, próbált a lépcsőn felszaladni, de 
megbotlott. Az ismeretlen ezt kihasznál-
va, a nyugdíjas fér� nadrágjának farzse-
béből kivette a pénztárcáját, majd abból 
12.000 forintot magához vett és a tárcát a 
földre hajította.

Az egyenruhások az elvégzett nyomo-
zási cselekmények eredményeként előál-
lítottak a rendőrkapitányságra egy helyi 
lakost, akit kifosztás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt gyanú-
sítottként kihallgattak. Az 57 éves fér-
� beismerte a terhére rótt cselekményt.  
A nyomozók az eltulajdonított készpénz 
töredékét tudták lefoglalni a feltételezett 
elkövetőtől. A nyomozó hatóság a gya-
núsított őrizetbe vételéről határozott és 
a későbbiekben előterjesztést tesznek le-
tartóztatása indítványozására.

KÉT PERCIG VOLT GITÁRJUK 

A jogsértők a bűncselekmény helyszí-
néről történő távozásukkor a szolnoki 
rendőrökbe futottak.

Egy szolnoki lakost károsított meg két 
fér�, akik 2022. június 3-án a délelőtti 
órákban, a sértett �gyelmét elterelve, be-
mentek a házába és az egyik szobából el-
tulajdonítottak egy gitárt. 

A jogsértők már a markukban érezhet-
ték a zsákmányt, amikor a helyszín köze-
lében a körzeti megbízottakba botlottak. 
Az egyenruhások intézkedés alá vonták a 
29 éves fér�t és a kezében gitárt szoron-
gató 52 éves társát. Kérdés nélkül beval-
lották, mit tettek percekkel azelőtt.

A rendőrök a szolnoki lakosokat előál-
lították a rendőrkapitányságra, majd lo-
pás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt mindkettőjüket kihall-
gatták. Az egyik terhelt elmondta, hogy 
magának akarta a gitárt, mert tud rajta 
pengetni. A 89 éves sértett visszakapta a 
hangszert.

KIDOBOTT MOSDÓKAGYLÓ 
ALÁ REJTETTE 

Egy helyi lakos tett bejelentést a Tisza-
füredi Rendőrkapitányságon, és elmond-
ta, hogy 2022. május 29-én a helyi vas-
útállomás kerékpártárolójában néhány 
pillanatra hagyta őrizetlenül biciklijét.  
A bringa hátsó kosarában egy táblagép 
és egy esőkabát volt, amit ismeretlen sze-
mély magával vitt.

A bejelentést követően a rendőrök 
adatgyűjtést és kamerakutatást végeztek, 
aminek eredményeként  azonosították a 
41 éves feltételezett elkövetőt. A fér�t el-
fogták és előállították a rendőrkapitány-
ságra, ahol lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.

A terhelt nem tagadott, elmondta, hogy 
az értékeket a vasútállomás környékén 
elrejtette. Az egyenruhások egy használt 
mosdókagyló alatt találták meg az érté-
keket, amit a tulajdonosnak visszaadtak.

SORSÁRA HAGYTÁK 

Bejelentést tett a rendőrségen az egyik 
szolnoki kórház orvosa 2022. május 21-
én, hogy ellátásra beszállítottak hoz-
zájuk egy idős fér�t, akinek bántalma-
zásból származó, súlyos, életveszélyes 
sérülései voltak. A rendőrök azonnal meg-
jelentek a kórházban, ahol a sértett el-
mondta, hogy 2022. május 18-án este lefe-
küdt aludni, amikor megjelent a házában 
egy fér� és egy nő, és pénzt követeltek tőle.  
A két idegen ezután dulakodni kezdett a 
sértettel, a földre került idős embert ütle-
gelték, majd értékek nélkül távoztak a hely-
színről. A bántalmazott néhány nappal a 
kórházba szállítását követően elhalálozott. 

A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanú-
kat hallgattak ki, és a beszerzett adatok 
alapján látóterükbe került két szolnoki la-
kos. A bűncselekmény elkövetésével gya-
núsítható 31 éves fér�t és 38 éves nőt 2022. 
május 31-én előállították a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra, 
és gyanúsítottként kihallgatták. A nyo-
mozó hatóság a terheltek őrizetbe vételé-
ről határozott és előterjesztést tettek letar-
tóztatásuk indítványozására. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó 
testi sértés bűntett, rablás bűntett kísér-
letének, valamint éjjel megvalósított ma-
gánlaksértés bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat eljárást. 
A rendőrség szakértők bevonásával vizs-
gálja a haláleset körülményeit. 
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KOMÁROM TÉRSÉGÉBEN 
FOGTAK EMBERCSEMPÉSZT 

A RENDŐRÖK 

A rendőrök a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetkö-
zi Bűnözés Elleni Főosztály Pécsi Osz-
tály  jelzése alapján a 131-es számú úton, 
Komárom térségében állítottak meg egy 
osztrák honosságú személygépkocsit 
2022. június 22-én 10 óra 10 perckor. 

A járműben a sofőrön kívül 7 - magát 
szír állampolgárnak valló személy - uta-
zott, aki nem tudta igazolni az országban 
való jogszerű tartózkodását. A járőrök 
őket a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányságra előállították.

A migránsokat – meghallgatásukat kö-
vetően – a hatályos magyar jogszabályok 
értelmében visszakísérik az ideiglenes 
biztonsági határzárhoz. Az osztrák ál-
lampolgárságú 43 éves járművezetővel 
szemben a nyomozók embercsempészés 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt eljá-
rást indítanak.

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

LOPÁS MIATT FELELHET 

Az 56 éves tatai nő egy fogóval érkezett 
az üzletbe lopni. Az áruvédelmi eszközt 
levágta, a terméket �zetés nélkül ellopta. 

A tatabányai nyomozók befejezték az ügy 
vizsgálatát.

A Tatabányai Rendőrkapitányság lopás 
miatt folytatott büntetőeljárást egy 56 
éves nő ellen. 

A tettes 2022. február 24-én délelőtt 
egy tatabányai áruházba már lopási 
szándékkal ékezett, hiszen egy csípőfo-
gó volt nála. 

Az üzletben két pár női cipőről az áru-
védelmi eszközt levágta, majd �zetés nél-
kül távozott. A nőt tetten érték, és érte-
sítették a rendőröket. A nyomozók még 
aznap gyanúsítottként kihallgatták az el-
követőt, aki a bűncselekmény elkövetését 
beismerte. 

A Tatabányai Rendőrkapitányság a 
nyomozás vizsgálati szakaszában a szük-
séges eljárási cselekményeket elvégezte, 
és a keletkezett iratokat megküldte a Ta-
tabányai Járási Ügyészségnek.

ROBBANTÁSSAL 
FENYEGETŐZÖTT 

A rendőrök 10 percen belül Tatabá-
nyán elfogták az elkövetőt, majd őrizet-
be vették. 

A rendőrségre 2022. június 17-én dél-
után érkezett egy telefonhívás egy fér�-
től. A telefonáló azt mondta, ha nem kap 
segítséget, robbantani fog. A rendőrök 
azonnal megkezdték az ismeretlen sze-
mély felkutatását, akit alig 10 percen be-
lül azonosítottak, és Tatabányán elfogtak. 
A 45 éves fér�t előállították a Tatabányai 
Rendőrkapitányságra, ahol közveszéllyel 
fenyegetés bűntett elkövetésének gyanú-
ja miatt indult ellene eljárás. M. Róbert 
kihallgatása során beismerő vallomást 
tett.

A fér�t a nyomozók őrizetbe vették, és 
kezdeményezték, hogy az ügyészség te-
gyen indítványt a letartóztatására.

SZÓVÁLTÁSBÓL DULAKODÁS 

Esztergomban, az utcán vitatkozott 
össze két fér� és egy nő. A veszekedés so-
rán egy gázriasztó pisztoly is előkerült.

Személygépkocsival közlekedett egy 
fér� Esztergomban 2022. június 16-án 
délután, amikor egy utcabeli megállítot-
ta. L. Richárd nehezményezte, hogy a so-
főr gyorsan hajtott végig az utcán, és ezt 
szóvá is tette. A két fér� között szóváltás 
alakult ki, amelybe becsatlakozott egy, a 
közelben lakó nő, F. Ildikó is. A vita du-
lakodásig fajult, majd az autót vezető 41 
éves fér� a kesztyűtartóból elővett egy 
gáz-riasztó fegyvert, és azzal fenyegető-
zött.

A veszekedésnek a kiérkező járőrök ve-
tettek véget, akik mindhárom személyt 
előállították a rendőrkapitányságra. El-
lenük csoportosan elkövetett garázda-
ság bűntett elkövetésének gyanúja miatt 
eljárást indítottak. Kiderült, hogy a 41 
éves sofőr nem rendelkezik vezetői en-
gedéllyel, ezért vele szemben engedély 
nélküli vezetés miatt szabálysértési eljá-
rás kezdeményeztek az egyenruhások, és 
őrizetbe vették.

JÓ TETT HELYÉBE JÓT NE VÁRJ! 

A sértett befogadta a lakásába ismerő-
sét, a gyanúsított hálából ellopta a spó-
rolt pénzét, több mint egymillió forintot.
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Ismerőse spórolt pénzét lopta el egy nő 
a gyanú szerint Tatabányán. A gyanúsí-
tottat a sértett fogadta be a lakásába 2022 
májusában, amikor átmenetileg nem volt 
hol laknia. Csupán néhány napot töltött 
el O. Miklósné ismerőse otthonában, ez 
azonban elég volt neki ahhoz, hogy fel-
fedezze, hol tartja a fér� a spórolt pénzét, 
több mint egymillió forintot.

A 42 éves nő aznap, amikor kiköltözött 
a lakásból, ellopta a pénzt, amit néhány 
nap alatt el is költött. A tatabányai nyo-
mozók 2022. június 16-án hallgatták ki 
gyanúsítottként a nőt, aki beismerő val-
lomást tett. Elmondta, hogy a pénzt al-
bérletre, taxira, ruhákra költötte. Ellene 
lopás bűntett elkövetésének gyanúja mi-
att indult eljárás.

NEM TANULT AZ ELSŐ ESETBŐL 

A 38 éves kisbéri lakost pár óra alatt 
kétszer kapták el a rendőrök ittas jármű-
vezetés miatt.

A kisbéri rendőrök 2022. június 14-én 
este Kisbéren, a Széchényi utcában meg-
állítottak egy személygépkocsival közle-
kedő fér�t. A sofőrrel szemben alkalma-
zott alkoholszonda pozitív értéket jelzett, 
így a helyi lakost előállították a rendőr-
kapitányságra. A mérési eredmény alap-
ján a járművezető ellen büntetőeljárás 
indult, vezetői engedélyét a rendőrök el-
vették.

Az ittas személy szabadon bocsátá-
sát követően pár óra elteltével ismét a 
kapitányságon találta magát. A fér� új-
ra volán mögé ült, az egyenruhások pe-
dig ismét megállították és előállították 
mintavétel céljából. Tettével bűncselek-
ményt követett el, és mivel korábban a 
jogosítványát a rendőrök elvették, enge-
dély nélküli vezetés miatt szabálysértési 
eljárást is kezdeményeztek ellene. Ezút-
tal a slusszkulcs a rendőrkapitányságon 
maradt.

ELÜTÖTT EGY JÁRDÁN 
KÖZLEKEDŐ KISLÁNYT 

Az ismeretlen 17 év körüli, szőke, hosz-
szú hajú tanú azonosításában a rendőrség 
a lakosság segítségét kéri.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság el-
járást folytat ismeretlen tettes ellen segít-
ségnyújtás elmulasztása bűncselekmény 
gyanúja miatt. Egy ez idáig ismeretlen 
járművezető egy fehér színű  Volkswagen 

típusú gépkocsival 2022. február 28-án 
7 óra 40 perc körüli időben Esztergom 
Bánomi úton, a sportpálya mellett lé-
vő bekötőútról tolatása során elütött egy 
járdán közlekedő 9 éves kislányt. A gyer-
mek az ütközés hatására a földre esett.  
A sofőr a helyszínről segítségnyújtás nél-
kül távozott.

A rendőrség várja annak a 17 év körüli, 
szőke, hosszú haját hátul cop�an viselő 
�atal hölgy jelentkezését, aki szemtanúja 
volt a balesetnek, és rákiáltva �gyelmez-
tette a gépkocsivezetőt, majd a sérült kis-
lánynak segített.

Aki a tanúval kapcsolatosan informá-
cióval rendelkezik, vagy a tanú önmagá-
ra ismer, kéri az Esztergomi Rendőrkapi-
tányság, hogy személyesen jelentkezzen, 
vagy hívja a 06-33-510-240-es, a 112-es 
ingyenes hívható segélyhívó telefonszá-
mot, illetve a 06-80-555-111 „Telefonta-
nú” zöld számát!

ELFOGVA 

A dorogi rendőrök 2022. június 12-én 
délelőtt Dorogon, az Esztergomi utcában 
igazoltattak egy fér�t. Az okmányok el-
lenőrzése során megállapításra került, 
hogy a Budapest Környéki Törvényszék 
a 29 éves délegyházi lakos körözését ren-
delte el. Az egyenruhások a körözött 
elkövetőt elfogták és a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetbe szállították.

RENDŐRÖK SEGÍTETTEK 
A TÚRÁZÓKNAK 

A rendőrségre 2022. június 9-én dél-
után érkezett bejelentés, miszerint a Dö-
möst Pilismaróttal összekötő erdei úton 
három turista eltévedt. Az esztergomi 
egyenruhásoknak egyikük telefonon el-
mondta, hogy miután felkeresték a Fe-
renczi sziklát, a nagy esőzés miatt már 
nem tudtak onnan lejönni. A rendőrök 
az erdei úton haladva megtalálták a há-

rom kirándulót, akik a sok csapadék mi-
att járhatatlanná vált utakon nem tudtak 
kijutni az erdőből és a ruhájuk is teljesen 
átázott. 

A rendőrök a járőrautóval visszavitték 
a családot Dömösre, ahol a gépkocsijukat 
hagyták.

Előző nap két túrázó szorult a rend-
őrök segítségére, akik Rám-szakadék kö-
zelében kirándultak. Egyikük rosszul 
lett, a vihar miatt pánikrohamot kapott. 
Az egyenruhások folyamatos kapcsolat-
tartás mellett sikeresen felkutatták a ki-
ránduló párt. A személyek esőtől ázta-
tott ruhában, kimerülve kerültek elő, így 
őket a rendőrök a gépkocsijukhoz szállí-
tották.

A rendőrség arra kéri a kirándulókat, 
hogy túrázás előtt tájékozódjanak a vár-
ható időjárásról. Az elmúlt napok esőzé-
sei miatt sok túraútvonal járhatatlanná 
vált. Nem megfelelő időjárási körülmé-
nyek között ne induljanak útnak! Ha az 
időjárás kedvező, akkor is készüljenek fel 
a váratlan eseményekre! Vigyenek ma-
gukkal elegendő élelmet és vizet, valamint 
esőkabátot, és mindig feltöltött mobillal 
induljanak el! A visszafelé utat is mindig 
tervezzék meg! Időben induljanak el visz-
szafelé, hiszen sötétedés után nehéz tájé-
kozódni, főként, ha nincs helyismeretük.

ÖRÖMET AKART SZEREZNI 

A 44 éves fér� április 17-én éjszaka 
Esztergomban tartózkodott, ahol egy üz-
let előtt leanderekre lett �gyelmes. Tud-
ta jól, hogy a barátnője nagyon örülne a 
növényeknek, ezért az autójába tette őket. 
A közelben volt egy játszótér is, innen H. 
Ferenc egy csúszdát akart elvinni. Arra 
gondolt, ezzel meglepi a barátnője gyere-
keit. Végül ezt a tárgyat csak rongálással 
tudta megszerezni.

A feljelentést követően a nyomozók 
azonosították a tokodi lakost, akit gya-
núsítottként kihallgattak, ellene lopás 
miatt indult büntetőeljárás. A fér� a bűn-
cselekmény elkövetését beismerte, vala-
mint számos más, hasonló jellegű bűn-
cselekményről is említést tett, melyet ő 
követett el Esztergom, Tát és Dorog te-
rületén.

A nyomozók június 3-án a fér� élettár-
sát is kihallgatták gyanúsítottként, mivel 
kiderült, hogy több bűncselekménynél ő 
is jelen volt. T. Adrienn szintén beismerő 
vallomást tett.
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CSIGÁZÁSBÓL ŐRIZETBE 

A balassagyarmati rendőrök elfogták a 
43 éves fér�t és társát, akik Szügy telepü-
lés közelében lévő telekről vittek el autó-
alkatrészeket és egyéb értékeket.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
lopás bűntett megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást egy 43 és egy 33 éves 
ipolyszögi lakos ellen.

A két fér� 2022. június 9-re virradó 
reggel úgy döntött lakóhelyük környékén 
elmennek csigát és vashulladékot gyűjte-
ni. Elhatározták, hogy a szügyi erdőbe 
mennek, ahol egy körbe kerítetlen telken 
fel�gyeltek egy faházra. Az épület ajta-
jának alsó részét befeszítették, a kisház-
ba bementek és onnan autóalkatrészeket 
és kettő sarokcsiszolót vittek magukkal. 
Ezt követően a ház mellett található terü-
letről fémhulladékot loptak el. Az eltulaj-
donított tárgyakat a két fér� értékesítette.

A balassagyarmati rendőrök a két 
ipolyszögi lakost azonosították, elfogták, 
előállították és gyanúsítottként kihall-
gatták őket, amelynek során a bűncse-
lekmény elkövetését elismerték. 

A hatóság tagjai előterjesztést tettek a 
43 éves fér� letartóztatásának indítvá-
nyozására az ügyészségen.

PÉLDAKÉP TÁBOR 
RÁRÓSPUSZTÁN 

A Nógrád megyei rendőrök az idén is 
játékos foglalkozásokkal várták a tábo-
rozókat.

A Hanns-Seidel Alapítvány a Polgári 
Szécsényért Alapítvánnyal közösen, im-
már 11. alkalommal rendezi meg 2022. 
június 18. és június 25. között a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére a Nóg-
rád megyei Ráróspusztán a Példakép tá-
bort.

A szervezők felkérésére a Nógrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság és a Szécsé-

nyi Rendőrkapitányság munkatársai 
2022. június 21-én 84 táborozó részére 
tartották meg a rendvédelmi napot, ahol 
a rendőrök a bűn- és baleset-megelőzési 
foglalkozásokon túl olyan bemutatókat 
tartottak, amelyeken a gyerekek a rend-
őr szakmában használatos egyes eszkö-
zöket is megismerhették és bepillantást 
nyerhettek a szolgálati kutyákkal történő 
feladatellátásba is.

A rendvédelmi napot Bárnai Balázs 
rendőr alezredes, a Szécsényi Rendőr-
kapitányság vezetője nyitotta meg és kö-
szöntötte a diákokat. A táborozók részé-
re az előadók saját élményeiken keresztül 
mutatták be a rendőri pálya sokszínű-
ségét, a rendőrök munkáját, és ráirányí-
tották a �gyelmet arra, hogy miért jó a 
rendőrség állományába tartozni.

A szakemberek felhívták a gyerekek �-
gyelmét a nyári vakáció veszélyeire, de 
kitértek a drogfogyasztás sokszor visz-
szafordíthatatlan következményeire is.  
A rendőrök valamennyi foglalkozás al-
kalmával hangsúlyozták a sport és az 
egészséges életmód fontosságát, vala-
mint a kitűzött célok szem előtt tartását, 
és az azokért való küzdeni akarást.

KICSIK A NAGYVÁROSBAN 

A Balassagyarmati és Rétsági Rendőr-
kapitányság baleset-megelőzési szakem-
berei a „Közlekedésbiztonsági nap” ke-
retén belül közel 30 általános iskolás 
kisdiák számára szerveztek kirándulást 
Budapestre.

Évek óta hagyomány, hogy a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság és a rend-
őrkapitányságok baleset-megelőzési bi-
zottságai a nyári szünetben közlekedés-
biztonsági szaktáborokat és napokat 
rendeznek általános iskolás gyermekek 
részére. A Balassagyarmati és a Rétsá-
gi Rendőrkapitányság közös szervezé-
sében 2022. június 17-én a táborozók a 
budapesti Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe látogathattak el, amelynek során 
a gyalogos közlekedés szabályain kívül 
a tömegközlekedési eszközökön történő 
utazás során betartandó szabályokkal 
kapcsolatos ismereteiket is elmélyíthet-
ték a gyerekek.

A táborozók hasznos baleset-megelő-
zési tanácsokkal és az állatkertben szer-
zett élményekkel térhettek haza.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság és a rendőrkapitányságok baleset-
megelőzési bizottságai a nyár folyamán 
több baleset-megelőzési szaktáborral is 
várják a gyermekeket a megyében.

ELŐZMÉNY NÉLKÜL 
ÜTÖTT, ELFOGTÁK 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság el-
járást folytat egy 24 éves helyi fér� ellen 
lopás, könnyű testi sértés és garázdaság 
bűncselekmények megalapozott gyanú-
ja miatt.

S. József 2022. május és június hónap-
ban több alkalommal fenyegetett meg 
és bántalmazott járókelőket Salgótarján 
belvárosában. Első alkalommal május 
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közepén egy helyi buszmegállóban lépett 
oda egy nőhöz, akinek az arcához tette 
az öklét és megfenyegette, hogy eltöri az 
állát. A gyanúsítottat a buszmegállóban 
várakozó másik sértett felszólította, hogy 
viselkedését fejezze be, azonban S. József 
a fér�hoz lépett és combon rúgta.

Június hónapban a fér� a megyeszék-
hely belterületén, a járdán sétáló sértett 
mögé lépett, hátulról a bal kezét megfog-
ta és a haját megrángatta. 

Tettét követően pár nappal minden 
előzmény nélkül egy fér�t mellkason, 
majd egy nőt nagy erővel ököllel arcon 
ütött. 

A sértettek a bántalmazások következ-
tében könnyű sérüléseket szenvedtek.

A nyomozás adatai alapján megalapo-
zott a gyanú, hogy a fér� a bántalmazá-
sokon és a fenyegetéseken kívül több sal-
gótarjáni kereskedelmi egységből szeszes 
italt és édességet lopott el, amellyel közel 
120.000 forint kárt okozott.

A salgótarjáni rendőrök a 24 éves helyi 
lakost elfogták, előállították és üzletsze-
rűen elkövetett lopás bűntett, lopás vét-
ség, könnyű testi sértés vétség és több-
rendbeli garázdaság vétség megalapozott 
gyanúja miatt kihallgatták és bűnügyi 
őrizetbe vették. 

A hatóság tagjai előterjesztést tettek az 
ügyészségen letartóztatásának indítvá-
nyozására.

KIFOSZTOTTA 
AZ IDŐS SÉRTETTET 

A salgótarjáni nyomozók befejezték az 
eljárás vizsgálati szakaszát a 33 éves nő-
vel szemben.

A nő 2022. április 4-én az éjszakai 
órákban a salgótarjáni kórház kórtermé-
ben az egyik ágyon fekvő magatehetetlen 
időskorú sértetthez odament és beszélge-
tést kezdeményezett vele. Eközben a gya-
núsított a sértett kezéről az aranygyűrűt 
lehúzta, valamint az éjjeli szekrényen el-
helyezett táskából a mobiltelefonját el-
vette, majd a kórteremből távozott. A lo-
pással a 33 éves nő 168.000 forint kárt 
okozott, amely a lefoglalás során megté-
rült.

A ságújfalui nővel szemben a Salgótar-
jáni Rendőrkapitányság kifosztás bűntett 
elkövetése miatt indított eljárás vizsgála-
ti szakaszát befejezte és az iratokat vád-
emelési javaslattal megküldte a Salgótar-
jáni Járási Ügyészségre.

NE KOCKÁZTASSANAK! 

A Nógrád megyei rendőrök ismétel-
ten felhívják a járművezetők �gyelmét, 
hogy a megengedett sebesség túllépésé-
vel nemcsak a saját, hanem mások testi 
épségét is veszélyeztetik!

A közlekedési balesetek megelőzése ér-
dekében folyamatosak az ellenőrzések a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
illetékességi területén, amelyek során a 
rendőrök nagy hangsúlyt fektetnek ar-
ra, hogy a gyorshajtókat kiszűrjék a for-
galomból.

A közlekedésrendészeti ellenőrzések 
alkalmával a hatóság tagjai több olyan 
gépjárművezetővel szemben intézkedtek, 
akik a megengedett sebességhatárt túl-
lépve közlekedtek. 

Így jártak el azzal a két személygépjár-
mű vezetőjével szemben is, akik a 21-es 
számú főúton követtek el szabályszegést. 
Az egyik sofőr 110 km/óra helyett 172 
km/óra, a másik 182 km/óra sebességgel 
közlekedett. A rendőrök azzal a jármű-
vezetővel szemben, aki 182 km/óra se-
bességgel közlekedett 90.000 forint köz-
igazgatási bírságot és hat előéleti pontot 
szabtak ki, míg a másik jármű vezetője a 
szabályszegésért 60.000 forint közigazga-
tási bírságot és 4 közúti közlekedési előé-
leti pontot kapott.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság kéri a járművezetőket, hogy közleke-
désük során mindig tartsák be az adott 
útszakaszon érvényes közlekedési szabá-
lyokat és a sebességhatárokat. 

„…hogy mindenki hazaérjen!”

DÍLERPÁROS RENDŐRKÉZEN 

A Pásztói Rendőrkapitányság új pszi-
choaktív anyaggal visszaélés bűntett 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljá-
rást egy 30 éves és egy 28 éves helyi la-
kos ellen.

A nyomozás során beszerzett adatok 
alapján a fér� és a nő 2021. március és 

augusztus közötti időszakban, valamint 
2022. év elején közös otthonukban is-
merősüknek rendszeresen – alkalman-
ként 2-2 pakk – N-etil-norpentedron új 
pszichoaktív anyagot értékesített. Meg-
állapítást nyert továbbá az is, hogy a fér� 
ezekben az időszakokban folyamatosan 
vásárolt értékesítési célból új pszichoak-
tív anyagot.

A Pásztói Rendőrkapitányság nyomo-
zói és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Mélységi Ellenőrzési és Közte-
rületi Támogató Alosztály munkatársai 
2022. június 15-én a 30 éves fér�t és tár-
sát a lakásán elfogták. A hatóság tagjai 
az ingatlant és melléképületeit átkutat-
ták, amely során a lakás több helyiségé-
ben értékesítésre előkészített – csomagolt 

– közel 30 gramm, sárgás és fehér színű 
kristályos kábítószergyanús anyagot, va-
lamint az értékesítésből befolyt kész-
pénzt találtak meg és foglaltak le.

A Pásztói Rendőrkapitányságra előállí-
tott 30 éves fér�t és a 28 éves nőt a nyo-
mozók gyanúsítottként kihallgatták, a 
fér�t őrizetbe vették.  

MEGHIÚSULT A TERV 

A fér� 2022. június 12-én az éjszakai 
órákban egy bátonyterenyei benzinkút-
hoz ment, hogy onnan pénzt szerezzen. A 
terhelt, hogy az épületbe bejusson, a ná-
la lévő feszítővassal az ingatlan üvegtáb-
láját megkísérelte betörni, azonban azon 
keresztül az épületbe bejutni nem tudott, 
majd a helyszínről távozott. A fér� a sér-
tettnek a rongálással közel 200.000 forint 
kárt okozott.

A rendőrök a 42 éves fér�t rövid időn 
belül elfogták, a Bátonyterenyei Rend-
őrkapitányságra előállították, ahol a 
nyomozók lopás bűntett kísérlet meg-
alapozott gyanúja miatt kihallgatták.  
A gyanúsított a bűncselekmény elköveté-
sét beismerte. A hatóság a terhelt bíróság 
elé állítását kezdeményezte az illetékes 
ügyészségen.
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HÍGÍTÓ ÉS NEJLONZACSKÓ 

Betört egy gödi házba, hogy szipuzva 
lazuljon, megrongálta a berendezést, 
majd összeverekedett a tulajdonossal az 
a 34 éves fér�, aki ellen a napokban fejez-
ték be az eljárást a dunakeszi rendőrök.

A lakcím nélküli D. Géza 2022. február 
26-án délután úgy gondolta, az elhagya-
tottnak tűnő ház éppen jó lesz neki, hogy 
szívjon és repüljön. Átmászott a keríté-
sen, kirántotta az ajtót és otthon érezve 
magát nézelődött, könyvet olvasgatott, 
megmásította egy csillár felállítási helyét, 
egyedi díszítést adott a falnak, valamint 
céltáblának használt egy festményt, mi-
közben nejlonzacskójából sűrűn szívta a 
gőzt. 

Elmosódott órák teltek el, amikor ar-
ra eszmélt, egy sapkás fér� kéri rajta 
számon, mit keres a házában. A hívat-
lan vendég nem akart távozni, dulakod-
ni kezdtek, végül a tulajdonos kikergette 
a portáról, ezért nem sikerült ellopnia a 
kiszemelt Révai nagylexikont. Dühében 
összerugdosta az első autót, ami az útjá-
ba került, és a visszapillantóját is letörte.

A segélyhívásra érkező járőrök a hely-
szín közelében elfogták. Kihallgatásán 
beismerő vallomást tett, bár az általa 
elkövetett, közel 300 ezer forintos kárt 
okozó cselekménysorból túl sok dologra 
nem emlékezett.

Az azóta is letartóztatásban lévő D. 
 Gézával szemben a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság Vizsgálati Osztálya a ron-

gálás, magánlaksértés, valamint garáz-
daság vétségének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást befejezte, az ira-
tokat átadta az ügyészségnek.

GYANÚSÍTÁS UTÁN 
LETARTÓZTATÁS 

A Pest megyei rendőrök előre megfon-
toltan, aljas indokból, különös kegyet-
lenséggel, több ember sérelmére, véde-
kezésre képtelen állapotukat kihasználva 
elkövetett emberölés bűntettével gyanú-
sítják az aszódi apát.

Állampolgári bejelentés alapján érkez-
tek járőrök 2022. május 26-án 20 óra 50 
perc körül egy aszódi társasház egyik 
lakásához, ahonnan a telefonáló fur-
csa szagot érzett kiáramlani. A járőrök 
a tűzoltók közreműködésével beléptek 
a sötét lakásba, ahol két holttestet talál-
tak. Egy 14 éves lány az egyik, egy 16 éves 
lány a másik hálószoba ágyában feküdt.

A nyomozás megállapításai szerint a 
két gyermek Heves megyei lakóhelyük-
ről Aszódon élő édesapjukhoz érkezett 
láthatásra 2022. május 20-án. Az apa - 
minden valószínűség szerint 2022. má-
jus 20-áról 21-ére virradóra - álmukban, 
egy baltával megölte lányait, majd kocsi-
ba ült és a Heves megyei Adács telepü-
lés közelében, egy arra haladó mozdony 
elé lépve öngyilkosságot kísérelt meg.  
A helyszínről mentőhelikopter vitte élet-
veszélyes állapotban kórházba az akkor 
még ismeretlen személyazonosságú fér-
�t, iratok nem voltak nála.

A fér�t azóta kórházban ápolták, a 
rendőrök napi szinten tartották a kap-
csolatot kezelőorvosaival, akik az életvé-
delmi nyomozók visszatérő kérdésére az 
elmúlt 25 napban a „nincs kihallgatható 
állapotban” választ adták.

A vallomás beszerzése helyett a nyo-
mozók minden fellelhető bizonyítékot 
összegyűjtöttek, ami tovább erősítet-
te addigi gyanújukat. A több mint 20 
órán át tartó, az aszódi lakást és a fér� 
Adács  közelében hagyott autóját érintő 
helyszíni szemle adatait elemezték, érté-
kelték, ezek és a lefoglalt bűnjelek vizs-
gálata alapján igyekeztek rekonstruálni 
centiről centire, percről percre a végzetes 
éjszaka és az utána történteket. E mel-
lett beszerezték azokat az információ-
kat, amelyek alapján L. Tamás a lakása 
elhagyását követő mozgását, tetteit idő-
rendbe tudták rendezni. Az áldozatok 
és a számos bűnjel vizsgálatára igazság-
ügyi szakértőket rendeltek ki - 25 nap 
alatt olyan mértékben megtámasztották 
eredeti gyanújukat, hogy a gyanúsítotti 
kihallgatás érdemben ne tudja azt befo-
lyásolni. Ezen túlmenően az eltelt, közel 
négy hét minden egyes napjának úgy in-
dultak neki, hogy felkészültek arra, ki-
hallgathatják.

A fér� egészségi állapotában 2022. jú-
nius 20-án változás állt be, a kórházból 
délelőtt elbocsátották. Rendőri kíséret-
tel, bilincsben, vezetőszáron vitték a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Róna ut-
cai objektumába.

Kihallgatásán az öt minősítő körül-
ménnyel súlyosított emberölés bűntet-
tével gyanúsítás ellen nem tett panaszt, 
ahogy vallomást sem, kérdésekre nem 
válaszolt.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztálya előre kitervelten, aljas 
indokból, különös kegyetlenséggel, több 
emberen, védekezésre képtelen állapo-
tukat kihasználva elkövetett emberölés 
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bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
folytatja le az őrizetbe vett L. Tamás ellen 
az eljárást, egyben kezdeményezték le-
tartóztatását. A bíróság 2022. június 20-
án elrendelte a fér� személyi szabadsá-
gának legszigorúbb korlátozását, annak 
helyéül az Igazságügyi Meg�gyelő és El-
megyógyító Intézetet jelölte ki.

LEZÁRT SOROZATCSALÁS 

A monori rendőrök befejezték annak 
a csaló bandának az ügyét, akik a gyanú 
szerint egy internetes hirdetési portálon 
mobiltelefonokat kínáltak, ám a vételár 
átutalása után elérhetetlenné váltak.

Győrtől – Debrecenig, az ország külön-
böző szegleteiből érkeztek feljelentések 
2019. és 2020. között mobiltelefonos át-
verésekről. A módszer ugyanaz volt: egy 
online hirdetési felületen, kihasználva a 
vevők jóhiszeműségét, különböző típusú 
mobiltelefonokat kínáltak a piacinál jó-
val kedvezőbb áron eladásra, a vételárat 
előre kellett utalni. Szinte mindegyik ér-
deklődő eleget tett a kérésnek, bár volt, 
aki óvatosságból csak pár ezer forint elő-
leget küldött.

A terméket aztán hiába várták, a hir-
dető elérhetetlenné vált, megszűnt vele 
mindennemű kommunikáció. Akadt egy 
áldozat, aki férje pro�ljáról és az ő nevé-
ben rákérdezett a már általa megvásá-
rolt telefonra. Azt a választ kapta, hogy a 
termék eladásra vár, az megvásárolható - 
egyenes út vezetett a rendőrségre. 

A monori rendőröknél összefutó szá-
lak öt ember azonosítását hozták. Egy 
20 éves gyomaendrődi, illetve egy 20, 
egy 21 és egy 26 éves szarvasi fér�t, va-
lamint egy 22 éves gyomaendrődi nőt 
gyanúsítottak meg a bűncselekmény-
sorozat elkövetésével. Összesen több 
mint egymillió forint kárt okoztak 13 
áldozatuknak.

Kihallgatásukon mindnyájan tagadtak. 
A Monori Rendőrkapitányság Vizs-

gálati Osztálya az öt ember ellen az üz-
letszerűen elkövetett csalás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott el-
járást befejezte, az ügy iratait átadta az 
ügyészségnek.

Legyenek óvatosak az internetes vá-
sárláskor!

Az online piactereken az eladó és a ve-
vő az oldalon belül kommunikálnak, a �-
zetés az oldalon kívül, átutalással vagy 
utánvétellel történik. A felhasználók ér-

tékelést készítenek a másik félről, ezek 
alapján körültekintően kell kiválasztani 
az eladót. Javasolt az utánvétellel történő 
vásárlás vagy a személyes átvétel!

A szabályosan működő webáruházak 
rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, 
vagy az üzletszabályzatuk kitér a szemé-
lyes adatok védelmére és meghatározza a 
vásárlás legfontosabb feltételeit (például 
�zetési és szállítási kondíciókat).

Bankkártyával történő �zetés esetén 
lehetőség szerint olyan webáruházban 
vásároljanak, amelynél a �zetés valamely 
banki oldalon keresztül történik, így 
a bankkártyájuk adatai biztonságos 
kapcsolaton keresztül jutnak el a bank 
központjába, azokat a webáruház üze-
meltetője nem ismeri meg. Óvakodjanak 
az olyan weboldalaktól, amelyeknek ne-
vében elírás vagy hiba található, valamint 
ahol nem, vagy hiányosan adják meg az 
üzemeltető cég adatait!  Ezeket az olda-
lakat tekintsék megbízhatatlannak!  Le-
gyenek óvatosak a személyes adataik 
megadásánál is, különösen a bankkártyá-
jukra vonatkozó adatok esetében, ezeket 
csak a �zetést bonyolító bank oldalán ad-
ják meg!

„EGYSZERŰEN NEM ÉSZLELTEM” 

Pomáz, Budakalászi úton közlekedett 
Csobánka irányába személygépkocsijá-
val 2021. július 16-án délután egy helyi 
nő, amikor balra nagyívben akart beka-
nyarodni egy telephelyre. 

A szemközti sávban érkező motorke-
rékpárosnak elsőbbsége volt, de a nő ezt 
nem biztosította, és kanyarodása közben 
összeütköztek.

A 66 éves, az ütközéstől 33 méterre fek-
vő, motoros fér� az élettel összeegyeztet-
hetetlen sérüléseket szenvedett, a hely-
színen meghalt, viselt, de be nem csatolt 
sisakját az ütközési ponttól 27 méterre 
találták meg. A gépkocsi sofőrjét meg-
szondáztatták, negatív eredményt hozott.

A pomázi asszonyt halálos közúti bal-
eset okozásának vétségével gyanúsítot-
ták meg a rendőrök. Kihallgatásán a fe-
lelősségét elismerte, a gyanúsítás ellen 
panasszal nem élt. Védekezésében a jo-
gosítvánnyal 31 éve rendelkező nő úgy 
nyilatkozott, hogy „Nem értem miért 
nem láttam a motorost, egyszerűen nem 
észleltem.” Vezetői engedélyét a rend-
őrök elvették, a kormányhivatal pedig 
visszavonta, valamint elrendelte vezetői 

jogosultságának szüneteltetését a bünte-
tőeljárás jogerős befejezéséig.

Az eljárás közben kirendelt igazság-
ügyi mérnökszakértő véleménye szerint 
a személygépkocsi vezetőjénél az észlelé-
si és cselekvési késedelem megállapítható, 
a baleset kellő oda�gyeléssel elkerülhető 
lett volna.

A Szentendrei Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya a 49 éves so-
főr ellen folytatott nyomozást befejezte, 
az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

MÁSNAPRA 

Némi nyugtatót vett be arra pedig al-
koholt ivott 2022. június 13-a délután egy 
31 éves fér�, amikor jött az ötlet: szétnéz 
szomszédja lakásában. A tulajdonos nem 
volt otthon, egy laza mozdulattal berúgta 
az ajtót és indult is a kutakodás, pénztár-
cát, iratokat, mobiltelefont és órákat vett 
magához, azzal távozott.

A rendőrök azonosították a fér�t, a 
pándi körzeti megbízott tudta, mikor és 
hol kell keresni őt. Másnap kopogtattak 
otthona ajtaján a rend őrei, bilincselték 
majd előállították. A kutatás ekkor nála 
kezdődött, a lopott cuccok nagy részét és 
más, nem feltétlenül a fér� tulajdonát ké-
pező papírokat és elektromos szerszámot 
is találtak, azokat lefoglalták.

A �atal fér� részletes beismerő vallo-
mást tett, tettét aznapi nyugtatóra be-
vett folyamatos italozásával indokolta. 
Elmondta a rendőröknek, hogy szom-
szédja házának megdézsmálása után egy 
pár holmit lepakolt otthonában, majd 
vonattal Budapestre ment, ahol egy szá-
mára ismeretlen embernek eladta a lo-
pott mobilt. Míg kolbászolt a városban 
megpillantott egy nyitott épületet, oda is 
bement, és amit talált, számlatömböket, 
elektromos fúrógépet, magához vette, 
valamikor reggelre keveredett csak haza.

Vele szemben a Monori Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt foly-
tatja le a további eljárást.
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HANGTALANUL 

A rendőrök szabálysértési őrizetbe vet-
ték az ötvöskónyi tolvajt.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központjába 
2022. június 21-én lopásról érkezett be-
jelentés. 

A nagyatádi üzlettulajdonos elmond-
ta, hogy egy ismeretlen fér�  a délutáni 
órákban eltulajdonított tőle a boltból egy 
bluetooth hangszórót. 

A járőrök a személyleírás alapján nem 
sokkal később, a helyszín közelében iga-
zoltattak egy ötvöskónyi lakost, akinél 
megtalálták a hangszórót. A rendőrök 
a 20 éves fér� t elfogták és előállították 
a Nagyatádi Rendőrkapitányságra, ahol 
ellene - őrizetbe vétele mellett - tulajdon 
elleni szabálysértés elkövetése miatt in-
dult eljárás.

VÁDAT EMELHETNEK 
A BABÓCSAI GYILKOS ELLEN 

A Somogy megyei rendőrök befejezték 
a nyomozást.

2021 novemberében Babócsán egy fér-
�  veszekedést követően baltával több al-
kalommal megütötte volt feleségét, aki a 
bántalmazás következtében életét vesz-
tette. A Somogy megyei rendőrök a 73 
éves helyi fér� t –őrizetbevétele mellett- 
emberölés bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A nyomozók a szükséges eljárási cse-
lekményeket befejezték, és az eljárás 
iratait a napokban vádemelési javaslat-
tal küldték meg a Somogy Megyei Fő-
ügyészség részére.  

A KAPOSVÁRI RENDŐRÖK 
SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT 

INDÍTOTTAK NYOMOZÁST 

Az ügy adatai alapján egy 67 éves 
somogysárdi lakos 2022. június 18-án 
reggel az egyik utcában összetalálkozott 
korábbi haragosával, akit az újfent kiala-
kult szóváltás során egy nála lévő hidra-
ulika csővel karon ütött. 

Az ütés hatására az 53 éves vitapartner 
könyöke eltörött.

A nagybajomi körzeti megbízottak a 
feltételezett elkövetőt otthonából előállí-
tották a Kaposvári Rendőrkapitányságra, 
ahol a nyomozók súlyos testi sértés bűn-
tett megalapozott gyanúja miatt hallgat-
ták ki.

NYOLCVANHATSZOR KELT EL AZ
 „ALIG HASZNÁLT TRAMBULIN” 

A kaposvári vizsgálók befejezték a nyo-
mozást és vádemelést javasoltak az inter-
netes sorozat-csalókkal szemben.

 Az ügy adatai alapján az akkor még is-
meretlen tettesek 2020 nyarától kezdő-
dően jól csengő - „alig használt, még ga-
ranciás, kihasználatlanság miatt eladó”

- jelzőkkel kecsegtető trambulinokat és 
videójáték-konzolokat kínáltak eladásra 
egy apróhirdetési portálon, lényegesen a 
piac diktálta ár alatt.

A gyanútlan vásárlók a vételárat a csa-
lók meggyőző instrukcióit követve előre 
elutalták, de ezt követően a terméket so-
ha nem kapták meg, a pénzüket nem tud-
ták visszaszerezni, a hirdető pedig elér-
hetetlenné vált számukra.

A nyomozás során egy gelénesi pár, egy 
24 éves fér�  és egy 22 éves nő került a ka-
posvári rendőrök látókörébe. 

A megalapozott gyanú szerint az élet-
társak a bűncselekmények elkövetésében 
előre megállapodtak.

Összesen 91 vásárlót ejtettek tévedésbe, 
és több mint 1.6 millió forint kárt okoz-
tak nekik.

A vizsgálók az üzletszerűen, bűnszö-
vetségben elkövetett csalás vétség miatt 
folytatott nyomozás alatt a szükséges el-
járási cselekményeket elvégezték, és az 
eljárás során keletkezett iratokat a na-
pokban vádemelési javaslattal küldték 
meg a Kaposvári Járási Ügyészségnek.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitány-
ság felhívja a � gyelmet, hogy az internet 
előnyei mellett sok veszélyt is rejt. Alkal-
mas arra is, hogy a csalók tévedésbe ejt-
sék az apróhirdetési oldalakat böngésző 
internetezőket.

A visszaélések elkerülése érdekében a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
az alábbiakat javasolja:
• Amennyiben magánszemélytől kívánnak 

vásárolni, kérjenek bővebb tájékoztatást 
a termékről, az átvétel, a postázás, vala-
mint a biztonságos � zetés lehetőségeiről! 

• Minden esetben kérjenek olyan képeket, 
amelyeket az eladó készített! 

• Kérjék el az eladó adatait, majd vegyék 
fel vele a kapcsolatot és hívják fel telefo-
non is! 

• Vessék fel a személyes átvétel lehetősé-
gét is! Amennyiben az eladó ezt elutasít-
ja, úgy a személy hitelessége megkérdő-
jelezhető!

• Idegen személyeknek soha ne utaljanak, 
vagy küldjenek előre pénzt! Használják 
az utánvétes postázást!

• Az adásvételről folytatott beszélgetéseket, 
a telefonszámokat, email címeket, inter-
netes adatokat mindig mentsék le, őriz-
zék meg!
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APÁT ÉS FIÁT IS KÖRÖZTÉK 

A bíróság személyi szabadság megsér-
tése miatt adott ki elfogatóparancsot el-
lenük.

A körzeti megbízottak 2022. június 
16-ára virradó éjjel Siófoki belvárosá-
ban ellenőriztek egy tehergépkocsit és 
utasait. Megállapították, hogy az 57 éves 
szabadhídvégi apát és 22 éves �át a Pécsi 
Járásbíróság személyi szabadság megsér-
tése bűncselekmény elkövetése miatt kö-
rözte.

Az egyenruhások mindkét fér�t elfog-
ták és előállították a Siófoki Rendőrka-
pitányságra, ahonnan őrizetbe vételüket 
követően a Somogy Megyei Rendőr-fő-
kapitányság fogdájára vitték.

HALÁLOS BALESET 
SOMOGYBAN 

A 67-es számú főúton három gépkocsi 
ütközött össze.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
2022. június 13-án 16 óra 35 perckor a 
67-es számú főút 33-as kilométerszel-
vényében, Zselickislak térségében ed-
dig tisztázatlan körülmények között há-
rom személygépkocsi ütközött össze. 
A  baleset során heten megsérültek, vala-
mint az egyik autó sofőrje -egy 66 éves 
zselickislaki nő- olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen életét vesz-
tette. 

A baleset körülményeit a Kaposvári 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Osztálya vizsgálja.

KÖRÖZTÉK ŐKET 

A somogyi rendőrök két fér�t és egy 
nőt kerítettek kézre.

A rendőrök 2022. június 9-én hajnali 5 
óra körül Nemesdéden igazoltattak egy 
testvérpárt. Megállapították, hogy a 24 
éves fér� ellen a Nagyanizsai Járásbíróság 
szabálysértési elzárás végrehajtása miatt 
körözést rendelt el, 26 éves bátyja ellen pe-
dig öt elfogatóparancs is volt érvényben –
többek között- lopás vétség elkövetése, va-
lamint szabálysértési elzárás végrehajtása 
miatt. Az egyenruhások mindkettőjüket 
elfogták, majd a Somogy Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézetbe vitték.

Ugyanígy járt az a 48 éves alsó-
nemesapáti nő is, akit 2022. június 10-én 
15 óra körül igazoltattak Bolhó belterü-
letén. Ellene a Zalaegerszegi Rendőrkapi-
tányság és a Zalaegerszegi Törvényszék 
adott ki körözést szabálysértési elzárás 
végrehajtása miatt. Az egyenruhások őt 
is elfogták és a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság fogdájába vitték.

„CYBERBULLYING” NAGYATÁDON 

A �ú az egyik közösségi oldalon álpro-
�lt hozott létre egy helyi asszony nevé-
ben, és azon keresztül sértegetett és fe-
nyegetett másokat.

A nyomozás adatai alapján az ak-
kor még ismeretlen tettes egy nagyatá-
di lakos személyes adataival visszaélve 
létrehozott egy felhasználói pro�lt. Az 
asszonyt prostituáltként tüntette fel a kö-
zösségi médiában, akinek nevében több 
személynek küldött fenyegető, valamint 
becsmérlő hangvételű üzeneteket. A sér-
tett emiatt jelentős érdeksérelmet szen-
vedett. A rendőrség a feljelentést követő-
en azonosította a feltételezett elkövetőt, 
egy 16 éves szintén nagyatádi lakost, akit 
2022. június 7-én elfogtak és előállítot-
tak a rendőrkapitányságra. A nyomozók 
a �atalkorút személyes adattal visszaélés 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt hallgatták ki, mobiltelefonját 
pedig lefoglalták.

 
Cyberbullying, mint jelenség:
Az internet névtelenségébe burko-

lódzva sokan úgy gondolják, hogy bár-
mit megtehetnek, besározhatják, meg-
alázhatják a másikat. Az angol nevén 
cyberbullyingként is emlegetett jelenség 
legalább olyan veszélyes, mint annak o�-

line verziója, nem egy esetben végződött 
már tragédiával.

Az így szerzett sebek hosszú távú ká-
rokat eredményezhetnek - főleg a - a 
gyermekek személyiségfejlődésében.  
A következmények között lehet az önbi-
zalomvesztés, alacsony önértékelés, in-
gerültség, folyamatos stressz, szorongás, 
dezorientáltság, teljesítménycsökkenés, a 
bizalmi kapcsolatok megromlása, elszi-
getelődés, önkárosító viselkedésformák, 
súlyos mentális, pszichés és pszichoszo-
matikus betegségek kialakulása, végső 
esetben pedig az öngyilkossági kísérlet is.

Az internet használata során szá-
mos veszély fenyegeti a felhasználókat 
és számítógépeiket, okostelefonjaikat, 
tableteiket. Ezekkel szemben a megfelelő 
biztonsági intézkedésekkel és magatar-
tási szabályok tudatos betartásával lehet 
védekezni.

A rendőrség tanácsai a virtuális tér-
ben történt áldozattá válás megelőzése 
érdekében:
• Ne adja meg senkinek felhasználói nevét 

és jelszavát!
• Használjon erős, hosszú jelszavakat a kö-

zösségi oldalakhoz (Google, Facebook)! 
Ha szükséges tárolja őket jelszókezelő al-
kalmazásban.

• Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a 
pro�lja, a személyes adatait, a megosztott 
tartalmakat csak az ismerősei láthassák!

• Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlá-
tozhatja, hogy ki mit láthat!

• Csak ismerős feladó által küldött e-mail 
mellékletét nyissa meg!

• Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot 
e-mailben küldött kérésre!

• Belépéskor inkább gépelje be az URL cí-
met, mintsem a kapott linkre kattintva 
lépjen be az oldalra!

• Online bankkártyás �zetésnél mindig 
győződjön meg arról, hogy valódi banki 
oldalon adja meg az adatokat, más olda-
lon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg 
azokat!

• Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közös-
ségi pro�ljával történő bejelentkezés so-
rán ellenőrizze, hogy az oldal vagy al-
kalmazás milyen személyes adatához fér 
hozzá (születésnap, e-mail cím, ismerő-
seinek köre stb.)! Szükség esetén módosít-
hatja az elérhető információk körét.
A biztonságos környezet megterem-

tésével, tudatos internethasználattal és 
adatainak fokozott védelmével biztonsá-
gosabbá teheti az internethasználatot.
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AZ OVI�ZSARU PROGRAMOT 
NÉPSZERŰSÍTETTÉK 

NYÍREGYHÁZÁN 

Újabb 6 óvoda csatlakozott megyénk-
ben a programhoz.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának szervezésében 2022. június 
20-án mutatták be az újonnan csatlakoz-
ni kívánó óvodák részére az Ovi-Zsaru 
programot.

A program 2010-ben a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányságról indult útjára, 
amely országos méretűvé nőtte ki magát. 
A főként nagycsoportosoknak számára 
kidolgozott bűn- és baleset-megelőzési 
témájú ismeretek feldolgozásának célja 
a gyermekek áldozattá válásának meg-
előzése, biztonságérzetük erősítése, és 
annak elősegítése, hogy szükség esetén 
tudjanak és merjenek segítséget kérni a 
rendőrtől.

A prevenciós program részleteiről a 
bűnmegelőzési osztály munkatársai ad-
tak tájékoztatást az újonnan csatlako-
zó 6 óvoda óvodapedagógusai részére.  
A résztvevők megismerkedtek a program 
kulcs�guráival, Rendőr Robival, Rossz-
csont Ricsivel és Rosszcsont Rozival. A bá-
bok nem csupán színesítik a programot, 
de a játékos előadás a gyermekek számá-
ra elsajátíthatóbbá teszi az átadott ismer-
teket.

EMBERKERESKEDELEM ÉS 
KÉNYSZERMUNKA MIATT KELL

 FELELNIÜK 

A szabolcsi nyomozók a feltételezett el-
követőket gyanúsítottként kihallgatták.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya emberkereskedelem és kényszermun-
ka bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást  egy 
49 éves és egy 33 éves nő, valamint egy 
35 éves és egy 49 éves fér� ellen. A meg-
alapozott gyanú szerint a feltételezett 
elkövetők 2021 áprilisában egy 22 éves 
tiszalöki nőnek egy németországi hús-
iparban történő munkát ajánlottak, amit 
ő el is fogadott. 

A külföldi utazás során azonban közöl-
ték vele, hogy valójában nem Németor-
szágba, hanem Ausztriába mennek, ahol 
szexmunkát kell folytatnia. Az ausztriai 
lakásba érve elvették az iratait és pros-
titúciós tevékenységre kényszerítették, 
és az abból befolyó teljes bevételt elvet-
ték, azt saját megélhetésükre fordították.  
A megyei nyomozók a feltételezett elkö-
vetőket 2022. június 20-án gyanúsított-
ként kihallgatták.

RENDŐRI FELVEZETÉSSEL 
A NYÍREGYHÁZI SZÜLÉSZETIG 

A rendkívülinek mondható kórházba 
érkezés után egészségesen megszületett 
Angelika.

Műszaki hiba miatt tartott zárva a 
Nyíregyháza, Tokaji úti vasúti átjárót 
biztosító sorompó 2022. június 13-án éj-
szaka. Néhány autó torlódott fel, utasaik 
türelmesen vártak arra, hogy az út sza-
baddá váljon. Kollégáink Tóth  Krisztián 
r. törzsőrmester és Szarvas Viktor c. r. 
törzsőrmester a helyszínen tájékoztatták 
a járművezetőket, hogy milyen alterna-
tív útvonalat vehetnek igénybe, amikor 
egyikük a segítségüket kérte.

Az autóban egy sárospataki házas-
pár utazott, a Nyíregyházi Jósa András 
Oktatókórházba tartottak, hogy a fele-
ség életet adjon második gyermeküknek, 
amikor várakozni kényszerültek. A férj 
arra kérte kollégáinkat, hogy segítsenek 
nekik mielőbb kórházba jutni, mert vá-
randós feleségének erős szülési fájdalmai 
vannak, már a magzatvíz is elfolyt.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
munkatársai nem tétováztak, engedélyt 
kértek megkülönböztető fény- és hang-
jelzés használatára, és egy biztonságos, 
alternatív útvonalon szolgálati gépkocsi-
jukkal a kórház szülészeti épületéig felve-
zették a házaspár autóját.

Három órával a rendkívülinek mond-
ható kórházba érkezés után egészségesen, 
3100 grammal megszületett Angelika.

A törzsőrmesterek meglátogatták a 
kórházban az édesanyát és újszülöttjét, 
és egy virágcsokorral köszöntötték őket. 
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RENDŐRKÉZEN A KISVÁRDAI
 GRAFFITIS RONGÁLÓ 

A �atalkorú gyanúsított beismerte, 
hogy festékszóró sprayvel fújt alkotása-
ival kárt okozott több kisvárdai épület-
ben.

2021 szeptemberében jelentek meg Kis-
várdán városszerte a kék színű festékkel 
fújt gra�tik. A rendőrségre több bejelen-
tés is érkezett, közfelháborodást váltott 
ki a lakosság körében, amikor az általá-
nos iskola tornatermének, és a Tompos 
úti lakótelepen több háznak a falára, va-
lamint az egyik játszótéren található ját-
szóvárra is non�guratív ábrákat festett 
ismeretlen elkövető.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság ron-
gálás vétség elkövetésének gyanúja miatt 
büntetőeljárást indított, és a nyomozók 
kitartóan keresték az elkövetőt. A nyo-
mozás adatai alapján végül azonosították, 
és 2022. június 13-án gyanúsítottként ki-
hallgatták a bűncselekmények elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható 
helybeli �atalt. A 17 éves �ú beismerő 
vallomást tett, elmondta nem állt szándé-
kában kárt okozni, megbánta, amit tett. 
Helyszíni kihallgatása közben a rend-
őröknek sorra megmutatta, hogy hol és 
mely épületeken helyezte el névjegyét. 

A gyanúsított szabadlábon védekezhet.

RENDŐRKÉZEN A TIPPADÓ ÉS 
A BŰNSEGÉD IS 

Újabb két gyanúsítottat - egyiküket ez-
úttal is a TEK bevonásával - fogtak el a 
szabolcsi nyomozók a tiszavasvári rablás 
elkövetésével összefüggésben.

Tiszavasvári otthonában raboltak 
ki egy fér�t 2022. május 24-én hajnal-
ban. Az ügyben büntetőeljárást folytató 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának 
nyomozói a bűncselekmény elköveté-
sével összefüggésben néhány napon be-
lül azonosították és elfogták P. T. T. 33 

éves siófoki lakost, aki a bűncselekmény 
végrehajtását megszervezte, valamint a 
Terrorelhárítási Központ bevonásával Cs. 
T. 45 éves nyíregyházi lakost, aki fegy-
verrel bement a házba és megszerezte a 
pénzt. A két gyanúsított letartóztatását a 
bíróság elrendelte, de a nyomozók mun-
kája ezzel nem ért véget.

A Szabolcsi nyomozók 2022. június 
8-án Taktakenézre és Pátyra szerveztek 
az ügyben újabb elfogásokat. Felkérésük-
re a Terrorelhárítási Központ munkatár-
sai elfogták V. Z. 44 éves taktakenézi la-
kost, aki tippadóként, azaz felbujtóként 
vett részt a bűncselekmény elkövetésé-
ben. Ő beszélt az anyagi gondokkal küz-
dő P. T. T.-nek a tiszavasvári házról, il-
letve meg is mutatta, hogy pontosan hol 
található, ahonnan akár tízmillió forin-
tot is szerezhetnek.

S. Gy. 32 éves pátyi lakost azzal gya-
núsítják, hogy az ő ajánlására vonta be 
P. T. T. az elkövetésbe Cs. T.-t, valamint 
ő is részt vett a rablás elkövetését meg-
előző terepszemlén a többi gyanúsítottal 
együtt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya a két újabb gyanúsítottat is kihallgat-
ta, V. Z. taktakenézi lakost őrizetbe vet-
te, és előterjesztést tett letartóztatásának 
indítványozására, S. Gy. szabadlábon vé-
dekezhet.

MEGFOJTOTTA 

Tragédiával indult az újév Ököritófül-
pösön, ahol egy helyi lakos megfojtotta 
feleségét és saját életét is megpróbálta ki-
oltani.

A rendőrségre 2022. január 1-jén reg-
gel 7 óra után tett bejelentést M. T. 49 
éves ököritófülpösi lakos. A hívását fo-
gadó kollégának elmondta, hogy félté-
kenységből megfojtotta feleségét, majd 
önmaga ellen fordult, a saját életének is 
megpróbált véget vetni.  A mentőszol-
gálat helyszínre kiérkező munkatársai 

a fiatal nőn már nem tudtak segíteni, 
elszenvedett sérülései következtében 
életét vesztette, a férjet önmagának 
okozott sérülései miatt kórházba vitték. 

A Szabolcs megyei nyomozók em-
berölés bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt kezdték meg az 
adatgyűjtést és megállapították, hogy 
a házaspár szilveszter éjjel veszekedett, 
és a férj dühében olyan súlyosan bán-
talmazta, test szerte ütötte, és fojto-
gatta 27 éves feleségét, hogy az elszen-
vedett sérülései következtében életét 
vesztette. 

A férj ezután önmaga ellen fordult, 
több vágott sebet ejtett a karján, és a 
mérgezéssel is próbálkozott, de végül 
elállt öngyilkossági szándékától, és 
megtette az önmagára terhelő bejelen-
tést. 

A családban rendszeresek voltak a ve-
szekedések, a házaspár kapcsolata meg-
romlott a férj féltékenysége miatt, aki 
már korábban is tett olyan kijelentést a 
feleségének, hogy elteszi láb alól. 

A nyomozók M. T.-t emberölés bűn-
tett elkövetésének megalapozott gya-
nújával kihallgatták, őrizetbe vették, és 
előterjesztést tettek letartóztatása in-
dítványozására, amit a bíróság elren-
delt, és a nyomozás teljes időtartama 
alatt fenntartott. A gyanúsított megbá-
nó, beismerő vallomást tett, de magya-
rázatot adni nem tudott. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osz-
tálya az M. T. ellen, emberölés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott büntetőeljárást befejez-
te, az iratokat átadta az ügyészségnek.
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HALÁLOS BALESETET OKOZOTT 
A FIGYELMETLEN TEHERAUTÓS 

A paksi rendőrök befejezték annak az 
ügynek a vizsgálatát, melyet egy cseh ka-
mionossal szemben folytattak, aki Du-
naföldváron ütött el egy elektromos ke-
rékpárost.

Halálos kimenetelű közúti közlekedé-
si baleset történt Dunaföldvár belterüle-
tén, 2021. augusztus 23-án 9 óra 30 perc 
körül.  Egy kamionos az 52-es úton lévő 
körforgalomban nem adott elsőbbséget 
az ott közlekedő kerékpárosnak, és a jár-
műve bal elejével elütötte. 

A biciklis a baleset következtében 
olyan súlyosan megsérült, hogy a hely-
színen életét vesztette. Az eset körülmé-
nyeit a paksi rendőrök vizsgálták, akik a 
teherautó 25 éves cseh sofőrjét hallgat-
ták ki gyanúsítottként halált okozó köz-
úti baleset gondatlan okozása vétség el-
követésének megalapozott gyanúja miatt. 
A balesetért a kamionos a felelősségét el-
ismerte.

A rendőrök minden szükséges nyomo-
zati cselekményt elvégeztek, és az ügy 
iratait vádemelési javaslattal megküldték 
az illetékes ügyészségnek.

VERÉSSEL VISSZASZERZETT 
KÖLCSÖN 

A paksi rendőrök elfogták azt a sol-
ti � atalt, aki egy ismerősét bántalmazta, 
mert a korábbi tartozását nem adta meg 
időre.

 Egy 16 éves bölcskei � ú tett feljelen-
tést 2022. június 21-én a Paksi Rendőr-
kapitányságon. Elmondta, hogy délután 
ismerőseivel lakásukról fürdeni indultak 
a paksi strandra. Út közben megálltak ci-
gizni és kocsit takarítani, ekkor a 17 éves 
solti ismerőse kérdőre vonta egy koráb-
bi 6.000 forintos tartozás miatt. A beszél-
getésből szóváltás, majd dulakodás ala-
kult ki, ami végül verekedésbe torkollott. 
Eközben elszakadt a pólója is és a nad-
rágja zsebéből a solti � atal kivette az ösz-
szes pénzét – 134.000 forintot - a tarto-
zás fejében

Amikor kiszabadult a szorításból, tele-
fonált egy ismerősének, hogy menjen ér-
te. A másik két � ú közben elhajtott.

A történtek után sértett és a segítségé-
re siető barátja elindultak Paksra, hogy 
megkeressék az ismerőseit. Útközben a 
rendőrök igazoltatták őket, és a történtek 
miatt a kapitányságra irányították, ahol 
ő feljelentést tett.

A kollégák a bejelentést követően azon-
nal keresni kezdték a bűncselekmény el-
követésével gyanúsítható � út, akit rövid 
időn belül elfogtak és előállították, majd 
gyanúsítottként hallgatták ki. A solti � -
atalember beismerte és megbánta tettét. 
Elmondta, hogy idő közben már költött 
az erőszakkal elvett pénzből. A vásárolt 
tárgyakat és a még nála lévő bankjegye-
ket a nyomozók lefoglalták.

A Paksi Rendőrkapitányságon önbí-
ráskodás bűntette miatt indult eljárás az 
ügyben.

ADATEGYEZTETÉSBŐL CSALÁS 

Egy 23 éves dunaföldvári lakos felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki te-
lefonon felhívta őt és egy bank nevében 
mutatkozott be adategyeztetés céljából. 
A sértett megadta számára a személyes ada-
tait, bankszámlaszámát, valamint a ban-
ki azonosító adatait. Az ismeretlen elkö-
vető így a sértett számlaszámáról átutalt 
2.100.000 forintot egy másik bankszámlá-
ra a sértett beleegyezése nélkül. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 2.100.000 Ft.

Felhívjuk a � gyelmet arra, hogy a ban-
kok nem kérnek ügyfeleiktől sem tele-
fonon, sem e-mail útján bizalmas banki 
azonosító adatokat és jelszavakat!

Soha ne adják meg ismeretleneknek se 
banki, se személyes adataikat!

- Kezeljék óvatosan a kéretlen telefonhí-
vásokat!

- Jegyezzék fel a hívó telefonszámát, és 
mondják meg neki, hogy visszahívják!

- Annak az ellenőrzésére, hogy az illető 
valóban az, akinek mondja magát, keres-
sék meg a szervezet telefonszámát (a web-
oldalukon vagy online kereséssel), és ke-
ressék meg őket közvetlenül!

- Az ellenőrzéshez ne használják a hívó 
által megadott telefonszámot! (a szám ha-
mis lehet, vagy kifejezetten a csaláshoz is 
létrehozhatták).

- A csalók az interneten könnyen meg-
szerezhetik az alapvető információkat ró-
lunk vagy a vállalatunkról (például a kö-
zösségimédia-pro� lok felhasználásával). 
Nem bízhatnak meg a hívóban csak azért, 
mert ismeri ezeket az adatokat.

- Soha ne adják meg a betéti-, vagy hi-
telkártyájuk PIN-kódját, vagy az online 
banki jelszavakat!

Amennyiben hasonló hívást kap, il-
letve ha e� éle hívás során adatait átadta, 
haladéktalanul jelezze az esetet az érin-
tett pénzintézetnek, ha kára keletkezett, 
tegyen bejelentést a 112-es hívószámon, 
vagy személyesen a rendőrségen!
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FORGALOMBÓL KIVONT 
GÉPKOCSI ALVÁZSZÁMÁT 

HEGESZTETTE ÁT A FÉRFI � 
BÜNTETŐELJÁRÁS LETT A VÉGE 

A Vas megyei rendőrök két ittas veze-
tővel szemben is intézkedtek, egyikük-
nek sem volt vezetői engedélye.

Egy 40 éves sofőrt igazoltattak a rend-
őrök 2022. június 22-én, a kora délutáni 
órákban, Körmenden. Az intézkedés so-
rán megállapították, hogy az ellenőrzött 
járművet a hatóság ideiglenesen kivonta 
a forgalomból és a sofőr az alvázszámot 
áthegesztette. A fér� t a Körmendi Rend-
őrkapitányságra előállították, gyanúsí-
tottként kihallgatták, majd vele szemben 
egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att indult büntetőeljárás.

A járőrök két ittas segédmotorkerék-
pár-vezetővel szemben is intézkedtek az 
elmúlt 24 órában Szombathelyen és Kő-
szeg térségében. A 45 és a 47 éves szemé-
lyekkel szemben az intézkedés során al-
kalmazott alkoholteszter pozitív értéket 
mutatott, ezért őket további mintavételre 
előállították. A két fér�  a vezetői engedé-
lyét sem tudta átadni az intézkedő rend-
őröknek, mert úgy vettek részt a közúti 
forgalomban járművükkel, hogy azzal 
nem rendelkeztek. 

A járművezetőket szabálysértési őri-
zetbe vették és velük szemben engedély 
nélküli vezetés miatt szabálysértési eljá-
rás, járművezetés ittas állapotban vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att pedig büntetőeljárás indult az illeté-
kes rendőrkapitányságokon.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság il-
letékességi területén a 2022. június 22-én 
5 óra és 2022. június 23-án 5 óra közöt-
ti időben egy, halálos kimenetelű és egy, 
könnyű sérüléssel járó közúti közlekedé-
si balesetről érkezett bejelentés. Munka-

társaink három, anyagi kárral végződött 
közlekedési baleset helyszínén is intéz-
kedtek.

ÉSZT EMBERCSEMPÉSZT FOGTAK
 EL A VAS MEGYEI RENDŐRÖK 

Az egyenruhások 2022. június 22-én, a 
délelőtti órákban, a 8707-es számú úton, 
Ják térségében állítottak meg egy � nn 
forgalmi rendszámú gépjárművet, ame-
lyet egy észt fér�  vezetett. 

A gépkocsiban tizenkettő, magát szír 
és afgán állampolgárnak mondó személy 
utazott. 

A rendőri intézkedés során az utasok 
sem személyazonosságukat, sem ma-
gyarországi tartózkodásuk jogszerűsé-
gét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, 
ezért őket a hatályos magyar jogszabá-
lyoknak megfelelően visszakísérik az 
ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az észt sofőrrel szemben – őrizetbe vé-
tele mellett – embercsempészés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att büntetőeljárás indul.

KERÉKPÁROST ÜTÖTT EL � 
KERESSÜK! 

A Szombathelyi Rendőrkapitányság 
szemtanúk jelentkezését várja.

A Szombathelyi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya cserben-
hagyás vétség elkövetésének gyanúja mi-

att folytat nyomozást ismeretlen tettes el-
len.

Anyagi kárral végződött közlekedési 
baleset történt 2022. május 31-én, 16 óra 
45 perckor, Szombathelyen. 

A rendelkezésre álló adatok szerint egy 
nő, egy Citroën C4 típusú személygépko-
csival közlekedett a Vörösmarty Mihály 
utcában, amikor – a forgalomirányító 
fényjelző készülék zöld jelzésénél – jobb-
ra kanyarodása során, a Semmelweis Ig-
nác utcában elsodort egy, a kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen kerékpározó személyt. 
Az ütközés következtében a kerékpáros a 
járművéről a földre esett. 

A gépkocsivezető a helyszínen megállt, 
majd adatai hátra hagyása nélkül, to-
vábbhajtott.

Az eset körülményeinek tisztázása ér-
dekében a Szombathelyi Rendőrkapi-
tányság kéri, hogy aki a balesetet látta, 
vagy annak körülményeivel kapcsolat-
ban érdemleges információval rendel-
kezik, hívja a 06/94/414-040-es telefon-
számot, vagy névtelensége megőrzése 
mellett tegyen bejelentést a „Telefonta-
nú” ingyenesen hívható, 06/80/555-111-
es zöldszámán, vagy a 112-es központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Segítségüket köszönjük!
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AZ AUTÓBAN AKARTÁK 
LEBONYOLÍTANI A KÁBÍTÓSZER

 ADÁSVÉTELÉT 

A pápai rendőrök elfogták a 46 éves ke-
reskedőt és a 49 éves fogyasztót is.

A pápai rendőrök – együttműködve a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársaival – összehangolt bűnügyi 
akció keretében 2022. június 21-én dél-
előtt Pápán tetten értek egy 46 éves helyi 
lakost, amint közvetlenül az intézkedés 
előtt a parkoló gépkocsijában kábítószer-
gyanús anyagot adott el ismerősének.  
A rendőrök mindkét személyt elfogták, 
majd a ruházatuk átvizsgálása során a 
49 éves fogyasztó nadrágzsebében meg-
találták az előzőleg vásárolt, fecsken-
dőben tárolt kábítószergyanús anyagot, 
melyet lefoglaltak. Az egyenruhások to-
vábbi mintavétel céljából mindkettejüket 
előállították a helyi egészségügyi intéz-
ménybe, és a velük szemben alkalmazott 
kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményt 
mutatott. A nyomozás során a rendőrök 
megállapították azt is, hogy a 46 éves el-
követő 2021. december 10-én elcsalta 
magához egyik ismerősét, majd a gya-
nútlan sértettet a lakásában szerelem-
féltés miatt többször ököllel megütötte.  
A fér� ezután megpróbált elmenekülni 
az ingatlanból, amit a bántalmazó úgy 
próbált megakadályozni, hogy ráuszítot-
ta a nagytestű kutyáját.

A 46 éves tettest 2022. június 22-én a 
nyomozók őrizetbe vették, és kábító-
szer-kereskedelem bűntett, valamint al-
jas indokból elkövetett súlyos testi sértés 
bűntett kísérlete és személyi szabadság 
megsértése bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt kihallgatták, 
majd az illetékes ügyészségnél indítvá-
nyozták a letartóztatását. A 49 éves fo-
gyasztó ellen pedig kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folyik nyomozás.

ELFOGTÁK A TRÜKKÖZŐ BOLTI 
LOPÓKAT AZ AJKAI RENDŐRÖK 

Százezer forintot meghaladó értékben 
vittek el termékeket a fér�ak.

Egy ajkai bevásárlóüzlet biztonsági szol-
gálata tett bejelentést a rendőrségre 2022. 
június 14-én délután arról, hogy egy fér� 
az üzletből öblítőt, garnélarákot és más 
árucikkeket próbált meg eltulajdonítani. 
A kiérkező járőrök igazoltatták a 35 éves 
ajkai lakost, aki bevásárlókosárban igye-
kezett az üzletből a termékeket kitolni.  
A fér� ugyan felpakolta a kasszasorra az 
árukat, ám azokért nem �zetett, ugyan-
is a 17 éves diákmunkás �ú szándékosan 
nem számlázta egyiket sem.

Az egyenruhások a 35 és 17 éves ajkai 
lakost elfogták, előállították a helyi rend-
őrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
kihallgatták. A közel harmincezer forint 
értékű lopott árut az áruház visszakapta. 
Az eljárás során kiderült, hogy több tíz-
ezer forint kárt okoztak a fér�ak az üz-
letnek, ugyanis ezzel a módszerrel már 
sokadik alkalommal loptak, többnyire 
márkás italokat, édességeket, öblítőket, 
mosószereket.

Az Ajkai Rendőrkapitányság lopás vét-
sége elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt folytat nyomozást a két helyi la-
kos ellen.

VÉGE A CSALÁS SOROZATNAK 

A veszprémi rendőrök lezárták a nyo-
mozást a 49 éves fér� ellen, aki a gyanú 
szerint az ország több pontján csalt ki 
szerszámgépeket, majd azokat értékesí-
tette és a pénzt felélte.

Az egyik veszprémi oktatási intézmény 
tett feljelentést 2021. szeptember 3-án ar-
ról, hogy egy ismeretlen fér� bement az 
iskola épületébe, és az ott dolgozó gond-
noktól kölcsönkérte az iskola néhány 
szerszámgépét azzal az indokkal, hogy a 
közelben - szerelés alatt - álló tehergép-
kocsiját megjavítsa. A gondnok jóhisze-
műen odaadta a fér�nek a szerszámgépe-
ket, azonban az ismeretlen elkövető nem 
tért vissza az oktatási intézménybe. Az 
elrendelt nyomozás során több veszpré-
mi sértett is jelentkezett a rendőrségen, 
akiktől a fér� hasonló módszerrel csalt 
ki fúrógépet, sarokcsiszolót és más kis-
gépeket. A rendőröknek sikerült beazo-
nosítani a feltételezett elkövetőt, egy 49 
éves Heves megyei lakost. Az eljárás alatt 
a nyomozók megállapították, hogy a fér-
� jól ismerte a szerelőműhelyekben, épít-
kezéseken használt szerszámokat, az ott 
dolgozó cégeket. Nem egyszer arra hivat-
kozott, hogy valamely konkrét vállalko-
zó küldte őt egy kisgépért, ezzel is a sér-
tettek bizalmát akarta elnyerni. A Heves 
megyei lakos a kicsalt szerszámgépeket 
nem vitte messzire, jellemzően a legkö-
zelebbi, hasonló szerelőműhelyben, vagy 
építkezésen eladta a valós árnál jóval ala-
csonyabb összegért, a pénzt pedig felélte. 
A nyomozás során az ország több pontjá-
ról a hatóság látókörébe kerültek további 
károsultak. Az eljárás adatai szerint ösz-
szességben tíz sértettől mintegy másfél 
millió forint értékben csalt ki szerszámo-
kat, kisgépeket az elkövető, amelyek egy 
részét sikerült lefoglalni és visszajuttatni 
jogos tulajdonosának.
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A Veszprémi Rendőrkapitányságon 
csalás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytattak büntetőel-
járást a 49 éves fér� ellen. A nyomozás 
vizsgálati szakaszában a szükséges eljá-
rási cselekményeket elvégezték, és az ira-
tokat átadták az illetékes ügyészségnek.

HÁZALÓ BÁDOGOSOKAT 
FOGTAK EL A RENDŐRÖK 

Negyvenötezer forintért vállalták a 
fér�ak a munkát, az elszámolásnál már 
nyolcszázezer forintot kértek a csatorna-
cseréért.

A helyi körzeti megbízottat értesítette 
egy herendi fér� 2022. június 13-án 13 
óra 40 perckor, mert a házánál csatorna-
cserét végző szakemberek a korábbi meg-
állapodásuk ellenére irreálisan magas 
árat kértek az elvégzett munkáért. A fér-
�ak egy budapesti cég szakembereinek 
adták ki magukat, és az ingatlan tulajdo-
nosának felajánlották, hogy néhány óra 
alatt kedvező áron kicserélik a bádog-
lemezeket a tartókkal együtt, melynek 
rögvest neki is álltak. A sértettel a fér�-
ak elhitették, hogy a szakmunka összege 
az anyag- és munkadíjat is tartalmazza, 
mely annak végeztével közel hússzorosá-
ra emelkedett.

A rendőrök a 49 és 26 éves gyáli tartóz-
kodási hellyel rendelkező román állam-
polgárokat a Veszprémi Rendőrkapitány-
ságra előállították, ahol csalás vétsége 
megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként kihallgatták.

MEGTARTOTTA AZ ÜGYFELEK 
PÉNZÉT AZ ÜZLETKÖTŐ 

A Tapolcai Rendőrkapitányság befejez-
te az ügy vizsgálatát.

Az eljárás adatai szerint egy 48 éves 
balatonedericsi nő üzletkötőként dolgo-
zott egy tapolcai biztosító társaságnál, 
ahol 2019. október és 2020. május közötti 
időszakban munkavégzése során a mun-

kaadóját és több ügyfelét is megkárosítot-
ta. A középkorú nő az ügyfelek által be�-
zetett díjakat nem továbbította a biztosító 
társaság felé, azokat sajátjaként használta 
fel anyagi szükségletei fedezésére. A nyo-
mozás során kiderült az is, hogy az asz-
szony egy jogtalanul megszerzett nyug-
tatömbből kitépte a díjbeszedést igazoló 
oldalakat, majd a hiányzó lapok helyére 
egy másik, céges nyugtatömbből eltávo-
lított lapokat ragasztott. Cselekményével 
a sértetteknek százezer forint összeget 
meghaladó kárt okozott. A nyomozók a 
balatonedericsi lakost gyanúsítottként 
kihallgatták, ellene sikkasztás vétség és 
bűntett, valamint magánokirattal vissza-
élés vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytattak büntetőeljárást.

A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyo-
mozás vizsgálati szakaszában a szüksé-
ges eljárási cselekményeket elvégezte és 
az iratokat átadta az illetékes ügyészség-
nek.

CSEHBÁNYÁN FOGTÁK EL 
AZ EMBERCSEMPÉSZT 

A rendőrök a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi 
Bűnözés Elleni Főosztály Székesfehérvá-
ri Osztályának információi alapján 2022. 
június 10-én 7 óra 47 perckor Csehbánya 
külterületén egy osztrák rendszámú sze-
mélyautót akartak intézkedés alá vonni. 

A sofőr megállt ugyan, azonban a jár-
műből rögtön kiugrott több utassal 
együtt. Az egyenruhások a 20 éves német 
állampolgárságú vezetőt és 7 külföldi 

fér�t elfogtak a helyszínen és annak köze-
lében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint az elfogott külföldi fér�ak illegá-
lisan jutottak Magyarország területére, és 
jogszerű tartózkodásukat hitelt érdemlő-
en nem tudták igazolni. Mindannyian tu-
néziai állampolgárnak vallották magukat. 
A járőrök a magyar jogszabályoknak meg-
felelően intézkednek az illegális migrán-
sok ideiglenes biztonsági határzárhoz va-
ló visszakíséréséről. Az őket segítő 20 éves 
német �atalember ellen a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság indított bünte-
tőeljárást embercsempészés bűntett elkö-
vetésének gyanúja miatt.

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

GARÁZDA FIATALOK ÜGYÉBEN
 NYOMOZTAK A RENDŐRÖK 

A Várpalotai Rendőrkapitányság egy 
20 éves várpalotai lakossal és két helyi �-
atalkorúval szemben folytatott büntető-
eljárást. A nyomozás adatai alapján 2022. 
február 3-án az esti órákban Várpalotán 
három fér� előzetes szóváltást követően 
tettleg bántalmazott három, velük egy-
idős �atalembert. Az elkövetők a korábbi 
nézeteltérésüket akarták tisztázni a sértet-
tekkel, mely előbb vitáig, majd tettlegessé-
gig fajult. A 20 éves fér� az egyik �atalko-
rú sértettet ököllel megütötte, aki a földre 
esett, két társa pedig többször megrúgta a 
fekvő �út. Ezután a �atalok a sértett társa-
ságában lévő két helyi lakost is bántalmaz-
ták, valamennyiüknek könnyű sérüléseket 
okozva. A rendőrök a helyszínen elfogták a 
három garázdát, akiket a rendőrségre elő-
állították és gyanúsítottként kihallgatták.

A Várpalotai Rendőrkapitányság a cso-
portosan elkövetett garázdaság büntette 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytatott eljárás vizsgálati szakaszá-
ban a szükséges eljárási cselekményeket 
elvégezte, az iratokat átadta az illetékes 
ügyészségnek.
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EGY FÉRFIT, ÉS ÉLETTÁRSÁT 
VETTÉK ŐRIZETBE 

Kábítószer-kereskedőket fogtak el a 
zalaegerszegi rendőrök.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának munkatársai 2022. 
június 22-én délután, Zalaegerszegen 
fogtak el egy fér�t és élettársát, mert gya-
nú merült fel, hogy zalaegerszegi ottho-
nukban kábítószerrel kereskednek.

A lakásban tartott kutatás során a 
rendőrök a konyhaszekrény �ókjában 
elrejtve összesen nettó 87 gramm töme-
gű marihuánát valamint ugyan ennek a 
�óknak a hátsó részében még ezen felül 
nettó 120 gramm összetört állapotú ma-
rihuánát találtak. Ezen felül további cso-
magolóanyagokat, mérleget, kannabisz 
növényeket, őrlőket és 220 ezer forintot 
foglaltak le.  

A 32 éves helyi fér�t, és élttársát a 33 
éves nőt a nyomozók a sikeres felderí-
tő akció után kábítószer-kereskedelem 
bűntett megalapozott gyanúja miatt ki-
hallgatták, majd őrizetbe vették őket. 

A rendőrség a lefoglalt anyagok kábí-
tószer hatóanyag-tartalmát igazságügyi 
szakértővel vizsgáltatja meg.

ÁTSZERELTE 
A RENDSZÁMTÁBLÁKAT 

A rendőrök 2022. június 21-én 19 óra 
36 perckor ellenőriztek egy BMW típu-
sú személygépkocsit és észlelték, hogy 

az azon lévő hatósági jelzések egy má-
sik autóhoz tartoznak. Az egyenruhások 
a gépjárművezetőt, egy 41 éves zalaeger-
szegi fér�t elfogták, majd előállították. 
Elmondta, hogy ő szedte le egy Volvo tí-
pusú autóról a rendszámtáblákat és tette 
a másik gépjárműre.

A nyomozók egyedi azonosító jel meg-
hamisítása bűntett megalapozott gyanú-
ja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

BE AKARTAK MENNI 
AZ ÁRUHÁZBA, NEM SIKERÜLT 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. 
június 20-án 8 óra körül, hogy Zalaeger-
szegen, egy Balatoni úti áruház oldal-
fal lemezeit két ismeretlen fér� próbálta 
megbontani - még a lemeztakarókat is 
felfeszítették -, azonban oda nem jutot-
tak be.

A körzeti megbízottak adatgyűjtéstbe 
kezdtek, kamerafelvételeket tekintettek 
meg, majd pár órán belül azonosították 
a feltételezett elkövetőket, és előállították 
őket a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság.

A nyomozók a 18 éves alibánfai fér�t, 
valamint 19 éves zalaszentmihályi társát 
nagyobb értékre dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás bűntett kísérlet elköveté-
sének gyanúja miatt kihallgatták. Mind a 
két �atal elismerte a bűncselekményt, el-
mondták, hogy be akartak jutni az áru-
házba, hogy az ott lévő szé�ől a pénzt el-
hozhassák.

GYEREKEKNEK TANÍTOTTAK 

A Bagodi Fekete István Általános Is-
kola Salomvári Tagintézményének fel-
kérésére 2022. június 15-én a baleset-
megelőzési kollégáink tematikus napot 
tartottak.

A gyerekek csoportos foglalkozás ke-
retében először elméleti oktatáson vettek 
részt, ahol megtanulták hogyan kell sza-
bályosan és biztonságosan kerékpároz-
ni. A nap folyamán ezt a gyakorlatban is 
megmutatták, sőt a felsőbb osztályosok a 
faluban a közúton is alkalmazták az elsa-
játítottakat.

ÉLETET MENTETTEK 
A ZALAEGERSZEGI JÁRŐRÖK 

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
járőrei 2022. június 13-án 10 óra 45 perc-
kor Zalaegerszegen egy nőre lettek �-
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gyelmesek, aki a Balatoni úti felüljáró 
korlátjának külső részén áll, és a híd alatt 
található vasúti sínek irányába fordulva 
két kezével kapaszkodik. Az egyenruhá-
sok azonnal a nő segítségére siettek, és 
még éppen időben értek oda, hogy a kor-
láton belülre húzzák őt. Az 56 éves nagy-
kanizsai lakost átadták a mentőszolgálat 
munkatársainak, akik kórházba vitték.

ELSŐBBSÉGADÁSSAL 
ELKERÜLHETŐ LETT VOLNA 

A SÚLYOS SÉRÜLÉSSEL VÉGZŐDŐ
 BALESET 

Egy 80 éves zalaapáti lakosú fér� köz-
lekedett személyautóval 2021. november 
9-én délelőtt Zalaapáti irányából Keszt-
hely felé a 75-ös számú főúton. A 760-as 
számú főút kereszteződéséhez érve az 

„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elle-
nére nem biztosított elsőbbséget a neki 
szintén balról érkező személygépkocsi-
nak, és összeütköztek.

A baleset következtében a 80 éves fér� 
által vezetett gépkocsi megpördült; a jár-
művezető kirepült az autóból és a keresz-
teződéssel szemben lévő árokba zuhant, 
súlyos sérülést szenvedett. A másik gép-
járműben az anyósülésén utazó 52 éves 
zalaegerszegi nő súlyos, a hátsó ülésen 
helyet foglaló 75 éves nemesapáti lakosú 
nő könnyű sérülést szenvedett.

A rendőrök a fér�t közúti baleset oko-
zása vétség elkövetése miatt gyanúsított-
ként kihallgatták. A nyomozás vizsgálati 
szakaszában a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a szükséges eljárási 
cselekményeket elvégezték és az iratokat 
átadták az ügyészségnek.

KÖTETLEN BESZÉLGETÉS 
A KÁBÍTÓSZER�FÜGGŐSÉGRŐL 

A Zalaegerszegi Kábítószer Egyezte-
tő Fórum a Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési Alosztállyal 
közösen 2022. június 7-én délután 40 ál-
lami gondoskodásban lévő gyermeknek 

szerveztek interaktív délutánt. Kábító-
szer függőségből felgyógyult felnőttekkel 
beszélgethettek a �atalok, akik elmond-
ták, hogy élték meg a mindennapokat, és 
hogy gyógyultak ki a betegségükből.

A kötetlen beszélgetés alatt rengeteg 
kérdés vetődött fel a �atalokban, melyre 
mind választ kaptak.

ERDÉSZETI MUNKAGÉPET 
LOPOTT EL 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. 
június 4-én délelőtt, hogy Zalaszentiván-
ról elloptak egy 6 millió forint értékű er-
dészeti munkagépet.

A körzeti megbízottak azonnal az is-
meretlen felkutatásába kezdtek. Adat-
gyűjtést követően még aznap elfogtak, 
és előállítottak egy 33 éves kemendollári 
fér�t. A nyomozók lopás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt ki-
hallgatták az elkövetőt. Kiderült, hogy 
levágta a gép ajtaján lévő lakatot, majd 
elhajtott vele a réten keresztül a közeli er-
dőbe. A fér� beismerte tettét. A munka-
gépet Bezeréd külterületén találták meg.

ÜGYELETI IDŐBEN FOGADTA 
A PRIVÁT BETEGÉT 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
nyomozói még a tavalyi évben gyanúsí-
tottként hallgatták ki az orvost.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat infor-
mációja alapján a Zala Megyei Rend-
őr-főkaptányság Bűnügyi Osztálya 
Gazdaságvédelmi Alosztálya nyomozást 
folytatnak egy orvos ellen, vesztegetés el-

fogadása bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt.

Az eljárás adatai szerint az orvos 
a magánpraxisába tartozó páciensét 
2021 szeptemberében telefonon történő 
egyeztetés során, a helyi állami kórházba 
berendelte és fogadta. A doktor ügyeleti 
időben látta el a magánpraxisába tarto-
zó hölgyet, így az egészségügyi jogviszo-
nyával kapcsolatos kötelességét meg-
szegte. A kórházban végzett vizsgálatért 
pénzt kért és fogadott el.

A nyomozás jelenleg is folyamatban 
van.

DROGFUTÁROKAT KAPCSOLTAK
 LE NAGYKANIZSÁN 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztálya jelentős mennyiségre 
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűn-
tett és más bűncselekmények elkövetésé-
nek magalapozott gyanúja miatt folyta-
tott nyomozást.

2021. augusztus 30-án a nagykani-
zsai rendőrök egy gépjármű közbizton-
sági ellenőrzése során elfogtak és előál-
lítottak egy 28 és egy 27 éves tatabányai, 
valamint egy 32 éves nagykanizsai fér�t, 
miután a gépkocsiból, és a személyek ru-
házatából, összesen több mint kettő ki-
logramm kábítószergyanús fehér por és 
zöld növényi törmelék került elő, me-
lyekről az eljárás során lefolytatott ká-
bítószer-vizsgálat megállapította, hogy 
amfetamint és THC-t tartalmaznak.

A gyanúsítottak elfogása során lefog-
lalt nagyobb mennyiségű készpénz, a ká-
bítószergyanús anyag jelentős mennyisé-
ge, csomagolásának módja, valamint az 
elfogás körülményei alapján megalapozott 
gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy 
a gyanúsítottak kábítószer-kereskedelem-
mel foglalkoznak, amit a lakhelyükön tar-
tott kutatás során talált kábítószerek méré-
séhez, csomagolásához szükséges eszközök, 
mérlegek, zacskók szintén alátámasztottak. 
A fér�ak az eljárás során beismerő vallo-
mást tettek, ami igazolta a nyomozók gya-
núját, miszerint a két tatabányai fér� ká-
bítószer-kereskedelem céljából találkozott 
Nagykanizsán a helyi fér�val.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osztálya jelentős mennyiségre 
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűn-
tett miatt folytatott eljárást befejezte és a 
nyomozás iratait a három fér�val szem-
ben vádemelési javaslattal megküldte a 
Zala Megyei Főügyészségnek.
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A Berettyóújfalui Járásbíróság 2022. 
május 9-én ítéletet hirdetett annak a két 
vádlottnak az ügyében, akik megkínoz-
tak egy kutyát a Hajdú-Bihar megyei 
Zsákán.

A bíróság a két fér�t állatkínzás vétsé-
gében mondta ki bűnösnek, amelyet az 
elsőrendű vádlott bűnsegédként követett 
el. Ezért az elsőrendű vádlottat 10 hónap 
börtönbüntetésre ítélte, amelynek végre-
hajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, 
valamint elrendelte a fér� pártfogó fel-
ügyeletét, míg a másodrendű vádlottat 
1 év 4 hónap fogházban végrehajtandó 
szabadságvesztés büntetésre ítélte. és 2 
évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. 
A másodrendű vádlott vonatkozásában 
a bíróság a Berettyóújfalui Járásbíróság 
korábban jogerőssé vált ítéletében kisza-

bott 1 év 8 hónap börtönbüntetés utó-
lagos végrehajtását is elrendelte, mivel 
jelen cselekményt felfüggesztett szabad-
ságvesztés hatálya alatt követte el.  

Az ítélet szerint Zsákán, 2020. június 
5-én 12 óra 30 perc körül a másodrendű 
vádlott az elsőrendű vádlott tulajdonát 
képező, közepes termetű puli jellegű ku-
tyának a nyakára egy damilt hurkolt és 
kihúzta az állatot egy földútra, majd ott 
kikötötte egy villanyoszlophoz.

A másodrendű vádlott ezt követően az 
elsőrendű jelenlétében egy fejszével több 
csapást mért az állat fejére. Az ebet ez-
után magára hagyták és távoztak a hely-
színről. A kutya a damil által a nyakán és 
a fején keletkezett sérülések következté-
ben elpusztult. Az elsőrendű vádlott ké-
sőbb visszament és az ebet a közelben lé-

vő búzaföldre vitte, ahol sorsára hagyta.
Az ügyben a Berettyóújfalui Járásbí-

róság még 2021. szeptember 8-án tar-
tott előkészítő ülést, amelyen a 25 és a 22 
éves vádlott a vádirattal egyezően nem 
ismerte el a bűncselekmény elkövetését, 
a tárgyaláshoz való jogukról pedig nem 
mondtak le. A bíróság tárgyalásra utalta 
az ügyet, a bizonyítási eljárás végén pe-
dig bűnösnek kimondta a két fér�t. 

A bíróság döntése nem jogerős, az 
ügyészség három munkanap gondolko-
dási időt tartott fenn a jogorvoslati nyi-
latkozat bejelentésére, az elsőrendű vád-
lott és védője tudomásul vették az ítéletet, 
míg társa és ügyvédje enyhítésért jelen-
tett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni 
Törvényszéken folytatódik.

Debreceni törvényszék

EGY FEJSZÉVEL TÖBB CSAPÁST 
MÉRT A KUTYA FEJÉRE 
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

Előkészítő ülésen hirdetett ítéletet a 
Berettyóújfalui Járásbíróság 2022. június 
13-án annak a két vádlottnak az ügyében, 
akik rokonaikat akarták illegálisan Svéd-
országba és Németországba csempészni.

Az előkészítő ülés során az ügyész is-
mertette a vádiratot, valamint mérté-
kes indítványt tett a büntetés tartalmára 
vonatkozóan, ha a két svéd állampolgár 
beismerő nyilatkozatot tesz és lemonda-
nak a tárgyaláshoz való jogukról. A vád-
lottak a vádirattal egyezően elismerték a 
bűncselekmény elkövetését, tárgyaláshoz 
való jogukról lemondtak, amit a bíróság 
végzésével elfogadott.

Az elsőfokú bíróság az elsőrendű vád-
lottat embercsempészés bűntettének kí-
sérletében, míg társát embercsempészés 
előkészületének bűntettében mondta ki 
bűnösnek. Ezért az elsőrendű vádlottat 

2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek 
végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüg-
gesztette és 2 évre kiutasította Magyaror-
szág területéről. A másodrendű vádlottat 
a járásbíróság 1 év börtönbüntetésre ítél-
te, amelynek végrehajtását 2 évi próba-
időre felfüggesztette.  

Az ítélet szerint a vádlottak rokonai, 
négy felnőtt és három gyerek, Irakból 
Kataron keresztül Törökországba, onnan 
pedig a határátlépésre irányadó szabá-
lyok megsértésével, egy embercsempész 
szervezet segítségével engedély nélkül 
Görögországba utaztak. A csoport tagjai 
itt nem álltak meg, hanem tovább men-
tek Bulgárián keresztül Romániába az-
zal a céllal, hogy onnan az Európai Unió 
schengeni térségébe tartozó országokba 
jussanak. Az embercsempész szervezet 
a megállapodás szerint �zetség fejében 

Magyarország területére juttatta el az ira-
ki állampolgárokat. 

Az első-, és a másodrendű vádlott ar-
ra vállalkoztak, hogy a migránsokat Ma-
gyarországra érkezésüket követően két 
személygépkocsival tovább szállítják. 
Svédországból 2020. szeptember 9-én 
Romániába utaztak, majd másnap talál-
koztak a hét fős csoporttal. Az egyezte-
tést követően szeptember 11-én mind-
annyian a magyar határ közelébe utaztak, 
majd a vádlottak telefonon tartották a 
kapcsolatot rokonaikkal. A hét fős cso-
port a zöld határon keresztül illegálisan 
átjutott Magyarországra egy ismeretlen 
segítő közreműködésével, majd a hajdú-
bihari Bojt melletti földúton találkoztak 
az egyik vádlottal. Az illegális migrán-
sok már pakolták a csomagjaikat az autó-
ba, amikor a rendőrök tetten érték őket. 
A másodrendű vádlott gépkocsijával a 
biharkeresztesi vasútállomás parkolójá-
ban várakozott, ahol a fér�t a tettenérés-
sel egyidőben egy másik rendőri egység 
vonta intézkedés alá.

A döntés nem jogerős. A bíróság ítéle-
tét a vádlottak és védőik tudomásul vet-
ték. Az ügyészség fellebbezést jelentett be, 
mivel a bíróság a lefoglalt és bűnjelként 
kezelt két gépkocsit nem kobozta el, ha-
nem azokat a vádlottak részére rendelte 
kiadni. A járásbíróság arra az álláspont-
ra helyezkedett, hogy a vádlottak nem 
egy embercsempész hálózat tagjai, nem 
egy jól megszervezett és kitervelt bűncse-
lekmény elkövetői, hanem rokonaiknak 
akartak csupán segíteni, cselekményük 
kísérleti, valamint előkészületi szakban 
maradt, így aránytalan lenne elkobozni 
tőlük a két gépkocsit. Az ügy a Debreceni 
Törvényszéken folytatódik.

Debreceni törvényszék

SVÉD EMBERCSEMPÉSZEKET 
ÍTÉLTEK EL 
BERETTYÓÚJFALUBAN
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A BÍRÓSÁG ELÍTÉLTE AZT 
A FÉRFIT, AKI MAJDNEM 
AGYONÜTÖTT EGY ELADÓNŐT 

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Tör-
vényszék 2022. június 17-én azt a vádlottat, aki tégladarabok-
kal teli hátizsákkal támadt meg egy eladót Mezőpeterden.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat előre kitervelten, nyereség-
vágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mond-
ta ki bűnösnek. A fér� leghamarabb 25 év múlva szabadulhat 
feltételesen.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott rövid-
del a bűncselekmény elkövetése előtt Németországból költözött 
haza Magyarországra. Szülei házában élt, állandó munkahely-
lyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, italozó élet-
módot folytatott. A fér� 2020. március 24-én délután határozta 
el, hogy pénzt és más vagyontárgyakat fog szerezni. Egy plüss 
gyermekhátizsákba tett három tégladarabbal kerékpározott el 
Mezőpeterdre, ahol egy dohányboltot nézett ki magának. Ha-
sonlóképpen akart bűncselekményt elkövetni, mint korábban 
tette azt Németországban, ahol a cselekménye a sértett halálát 
okozta. 

A fér� tudta, hogy a járványhelyzet miatt a dohányboltban 
csak egy vásárló tartózkodhat, így megvárta, amíg az üzletből 
kijött a vásárló, ezután ment be, és az eladótól cigarettát kért. 

A sértett megfordult, hogy a polcról levegye a dohányárut, 
amikor a fér� a tégladarabokkal teli hátizsákkal egyszer erőtel-
jesen megütötte a nő fejét, aki ettől a földre esett. A fér� a föl-
dön fekvő sértetthez odalépve a téglákkal megpakolt hátizsák-
kal többször erősen megütötte a nő fejét. Az eladó nem vesztette 
el az eszméletét, folyamatosan próbált védekezni, ezért a fér� 
a hátizsákot hátrahagyva pénz és cigaretta nélkül kiszaladt az 
üzletből és a kerékpárral elmenekült. 

Dr. Virágh Pál bíró az ítélet szóbeli indokolásakor kiemelte: 
a vádlott bántalmazása következtében a sértettnek a fején több 
helyen okozott nyolc napon belül gyógyuló sérülést, azonban 
�gyelemmel az elkövetés eszközére, a bántalmazás intenzitásá-
ra és a sérült testtájékra, reális esélye súlyosabb, életveszélyes 
sérülés, illetve halálos eredmény kialakulásának is. A bűncse-
lekmény elkövetéséhez használt eszköz alkalmas volt emberi 
élet kioltására.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott 
bűntett előéletű, többszörös visszaeső, továbbá a cselekmé-
nyét több büntetőeljárás hatálya alatt követte el. A törvényszék 
ugyanakkor enyhítő körülményként vette �gyelembe, hogy a 
fér� beismerte a bűncselekmény elkövetését, amely kísérleti 
szakban maradt, valamint azt, hogy a vádlott az igazságügyi 
szakértői vélemény szerint kevert személyiségzavaros.

A Debreceni Törvényszék ítélete nem jogerős, az ügyészség 
három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyi-
latkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője fellebbeztek a 
döntés ellen. Jelenleg a fér� több ügyből kifolyólag jogerős sza-
badságvesztés büntetését tölti. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán 
folytatódik.

Debreceni törvényszék
Illusztráció

Pandur_2022_junius-julius.indd   46 2022. 06. 27.   16:42:32



2022 június - július | Pandúr          47

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A BÍRÓSÁG ELÍTÉLTE AZT 
A FÉRFIT, AKI MAJDNEM 
AGYONÜTÖTT EGY ELADÓNŐT 

JOGERŐSEN BÖRTÖNBÜNTETÉSRE 
ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A VÁDLOTTAT, 
AKI MEGÖLÉSSEL FENYEGETTE ÉS 
KIRABOLTA A SAJÁT ÉDESANYJÁT

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2022. 
május 26-án, előkészítő ülésen hirdetett 
ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, 
aki több bűncselekményt is elkövetett 
Nádudvaron.

Az előkészítő ülés során az ügyész is-
mertette a vádiratot, valamint mértékes 
indítványt tett a büntetés tartalmára vo-
natkozóan, ha a vádlott beismerő nyilatko-
zatot tesz és lemond a tárgyaláshoz való jo-
gáról. A letartóztatásban lévő 20 éves �atal 
fér�, akit a távmeghallgató rendszer segít-
ségével a büntetés-végrehajtási intézetből 
kapcsoltak a tárgyalóterembe, a vádirattal 
egyezően elismerte a bűncselekmény elkö-
vetését, tárgyaláshoz való jogáról lemon-
dott, amit a bíróság végzésével elfogadott.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnös-
nek mondta ki rablás bűntettében és két 
rendbeli lopás vétségében, ezért őt 4 év 
börtönbüntetésre ítélte és 4 évre eltiltot-
ta a közügyek gyakorlásától. A vádlott 
vonatkozásában a bíróság egy korábban 
jogerőssé vált ítéletben kiszabott 6 hó-

nap fogházbüntetés utólagos végrehajtá-
sát is elrendelte, mivel jelen cselekményt 
felfüggesztett szabadságvesztés hatálya 
alatt követte el.

Az ítélet szerint azt akkor 19 éves �-
atal munkanélküli és hajléktalan élet-
módot folytatott, megélhetését bűncse-
lekmények elkövetéséből biztosította. 
Saját szüleitől 2021. június 24-e és júni-
us 28-a közötti időszakban kétszer is lo-
pott. Először a nádudvari házuk udvará-
ra mászott be, ahonnan vasat lopott, pár 
nappal később a nyitva hagyott ablakon 
keresztül ment be a házba, majd édesap-
ja pénztárcájából eltulajdonított 20 ezer 
forint készpénzt. A vádlott által az édes-
apjának okozott kár kis részben megté-
rült, mivel a rendőrség a pénz egy részét 
a �únál megtalálta, lefoglalta és a sértett-
nek visszaadta. Az apa a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányság által lefolytatott 
nyomozás során lopás miatt kérte �ának 
büntetőjogi felelősségre vonását.

A bűncselekménysorozat azonban itt 

nem állt meg, a vádlott 2021. december 
7-ére virradóan egy nádudvari asszony 
házának udvarára a kerítésen keresztül 
bemászott és az ólból ellopott egy ka-
kast és 14 tyúkot. A sértettnek okozott 
kár nem térült meg, a nő kérte kárának 
megtérítését, polgári jogi igényt terjesz-
tett elő. A fér� aznap délután 16 óra kö-
rül megjelent a szülei nádudvari házánál. 
A vádlott az udvaron megvárta hazaté-
rő édesanyját, akit kérdőre vont amiatt, 
mert a korábbi lopása miatt feljelentet-
ték a rendőrségen. Ezután a �ú pénzt kö-
vetelt édesanyjától, de ő ezt megtagadta, 
ekkor a vádlott az édesanyját szidalmaz-
ni kezdte, majd letépte a hátáról a táskát, 
amit kidobott az utcára. A megrémült 
asszony segítségére sietett a házban tar-
tózkodó ismerőse, a nő pedig felvette az 
utcára dobott táskáját. A vádlott ekkor 
megragadta a táskát és el akarta venni 
a sértettől, amit az eset során jelen lévő 
fér� megakadályozott. A vádlott ezután 
megragadta édesanyja kabátját, majd az 
asszonyt a kerítésnek nyomta és megfe-
nyegette, hogy ha nem ad neki ezer fo-
rintot, akkor megöli. A megfélemlített nő 
kérésére az esetnél jelenlévő ismerőse a 
pénzt a vádlott elé dobta, aki azt felvet-
te és távozott.

Dr. Tóth Katalin bíró az ítélet indoko-
lása során súlyosító körülményként ér-
tékelte, hogy a vádlott büntetett előéletű, 
felfüggesztett szabadságvesztés hatálya 
alatt követte el a bűncselekményeket, kö-
zeli hozzátartozók sérelmére. Ugyan-
akkor enyhítő körülményként vette �-
gyelembe, hogy a fér� őszinte megbánó 
magatartást tanúsított, beismerő vallo-
mást tett és a kár kis részben megtérült.

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság ítélete 
jogerős, azt mind az ügyészség, mind a 
vádlott és védője tudomásul vették.

Illusztráció
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Az 1978-ban született zalaszentiváni 
fér� 2021. október 15.-én dél körül   
vezette Alsónemesapáti felől Nemes-
apáti irányába a mezőgazdasági von-
tatót a hozzá kapcsolt tárcsázó beren-
dezéssel. A vádlott az általa vezetett 
mezőgazdasági vontatót rendszeresen 
használta munkavégzésre. Amikor a 
közút-vasút szintbeli kereszteződés-
nél elhelyezett, fénysorompóval ellá-
tott vasúti átjáróhoz ért, észlelte, hogy 
a fénysorompó tilos jelzést ad. Ezért 
a vádlott fékezéssel meg kívánta állí-
tani az általa vezetett mezőgazdasági 
vontatót, azonban annak fékberende-

zésében fellépő hiba miatt nem tudott 
lassítani, és emiatt a vádlott a tilos 
fényjelzés ellenére behaladt a vasúti 
átjáróba, majd a vasúti pályára hajtott, 
ahol a mezőgazdasági vontató elejé-
vel nekiütközött a Zalaszentiván felől 
Nagykapornak irányába szabályosan, 
93 kilométeres sebességgel járó moz-
dony jobb elejének. A vasúti jármű ve-
zetője észlelte a vontatót, hangjelzést 
is adott és erőteljesen fékezett, de az 
ütközést elkerülni nem tudta. 

A baleset bekövetkezésének oka az 
volt, hogy a vádlott által vezetett me-
zőgazdasági vontató fékrendszere 

meghibásodott. Az ütközés következ-
tében a vádlott szenvedett nyolc na-
pon túl gyógyuló sérülést és mindkét 
érintett járműben anyagi kár keletke-
zett; továbbá a vádlott magatartásá-
val veszélyeztette a fenti vasútvonalon 
közlekedők testi épségét.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség 
közlekedés biztonsága ellen gondat-
lanságból elkövetett vétsége miatt 
emelt vádat - tudtuk meg dr. Pirger  
Csaba  zalai  főügyészségi  sajtószóvi-
vőtől.

Ferencz Győző

ROSSZ FÉKKEL JÁRT, 
ELGÁZOLTA A VONAT

ÜGYÉSZSÉG

Illusztráció
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Több tízezer tonna szója áfáját tüntet-
te el az a dunántúli bűnszervezet, ame-
lyet a közelmúltban számolt fel a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV). A másfél 
milliárdos kárt okozó bűnbanda tíz gya-
núsítottja közül négyen már letartózta-
tásban vannak.

A brazil eredetű szójadara szlovén és 
cseh cégeken keresztül érkezett Magyar-
országra, ahol eltűnő kereskedők és �k-
tív számlák kísérték szövevényes útján. 
A strómanok nevére bejegyzett társa-
ságok áfát nem �zettek, az általuk kiál-
lított �ktív számlákkal pedig a haszon-
húzók csökkentették �zetendő adójukat.  

A szóját 27 százalékos árelőnnyel, nyo-
mott áron tudták értékesíteni belföldi vi-
szonteladóknak és végfelhasználóknak, 
így a költségvetésnek okozott másfél 
milliárdos kár mellett a tisztességes ke-
reskedőket is jelentős hátrány érte.

A bűnözői csoport felszámolására 
szervezett akcióban járőrök és informa-
tikusok segítették a nyugat-dunántúli 
nyomozók munkáját. Ahol fegyverre is 
számítani lehetett, ott a MERKUR be-
vetési egység biztosította a kutatásokat. 
Az okozott kár biztosítására egymilliárd 
forintot meghaladó értékben készpénzt, 
luxuscikkeket, mezőgazdasági eszközö-

ket foglaltak, valamint ingatlanokat és 
bankszámlákat zároltak a banda tagjai-
tól. A lefoglalt tételek között több tonna 
takarmány és csaknem száz szarvasmar-
ha is volt. 

A NAV különösen jelentős vagyoni 
hátrányt okozva, üzletszerűen, bűnszer-
vezetben elkövetett költségvetési csalás 
miatt nyomoz. A szervezet vezetői – ha 
bűnösségük bebizonyosodik – húsz évet 
is kaphatnak.

Haszon Dávid hadnagy, sajtóreferens
NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi 

Igazgatóság

Támogatásokkal, �ktív számlákkal 
és hitelekkel csaknem négymilliárd fo-
rintot csalt egy budapesti bűnszervezet. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
nyomozói harminc embert fogtak el és 
hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 
hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak.

A bűnbanda pro�lja folyamatosan bő-
vült: eleinte számlagyárat működtettek, 
majd ezzel párhuzamosan az őrzésvéde-

lem területén kezdtek el tevékenykedni. 
A munkavállalók után járulékokat, a va-
gyonvédelmi szolgáltatás után áfát nem 
�zettek. Valótlan adatokkal, hamis ira-
tokkal támogatásból és hitelből szárma-
zó pénzekre is sikerült rátenniük a ke-
züket. Összesen 3,7 milliárd forint kárt 
okoztak a költségvetésnek.

A nyugat-dunántúli nyomozók Bu-
dapesten és további öt megyében, het-

ven helyszínen tartottak házkutatásokat. 
Nagy értékű autókat, több száz millió 
forint készpénzt foglaltak, valamint in-
gatlanokat és bankszámlákat zároltak 
mintegy 1,7 milliárd forint értékben.  
A nyomozás eredményeképp egymilliárd 
forint jogtalanul igényelt hitelösszeg ki-
utalását is sikerült megakadályozni.

A bűnszervezet irányítóját az ak-
ció napján a hegyeshalmi határnál a 
MERKUR bevetési egység fogta el. Tár-
sai megpróbálták a bizonyítékokat elrej-
teni, ám a kutatásokon a nyomozók ki-
szúrták az erkélyre kicsúsztatott laptopot 
és az alsónadrágban eldugott mobiltele-
font is.

A nyomozás különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben 
és üzletszerűen elkövetett költségvetési 
csalás és más bűncselekmények megala-
pozott gyanúja miatt folyik. 

A szervezet más ügyben is gyanúsított 
irányítói most akár 20 évet is kaphatnak.

Haszon Dávid hadnagy, sajtóreferens
NAV Nyugat-dunántúli 

Bűnügyi Igazgatóság

MÁSFÉL MILLIÁRDOT 
CSALTAK EL BRAZIL SZÓJÁVAL

TELHETETLEN ÁFACSALÓK

NAV NYUGAT-DUNÁNTÚLI BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Illusztráció
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Susan Parker délután a nyári vaká-
ciójára indult. A nemrég elhunyt gaz-
dag nagybátyjától örökölt villáját né-
zi meg. Nem sok kedve van hozzá, de 
muszáj nagy úr! Talán bérbe adja, talán 
értékesíti, még nem döntött erről. Kis-
lány korában járt utoljára a villában.

A villánál leparkolt majd a parkot vette 
szemügyre. Jól tette!

A parkban virágoskert gyönyörű, il-
latozó virágokkal, látszott, hogy nagy-
bácsija szerette a természetet és gon-
doskodott a parkról. Magában szívta a 
virágok, fák illatát. Kis patak folyt át a 
parkon, rajta rozoga híd. Mögötte még szebb 
a park. Kedvet érzett egy kiadós sétára.  
A hídon félve lépkedett, de megérte, mert a 
tulipános terület lenyűgöző látványt nyújtott.

Susan leült a legközelebbi padra.  
A közeli fák ágain madarak csiripeltek. 
Nyugalom szállta meg. Sajnálta, amikor 
felállt. Lassan a villa felé vette az irányt. 
Pár napot tervezett a villában tartózkod-
ni, ahol már régen járt. Gondolta bizo-
nyára rendetlenség uralkodik, bőben lesz 
majd dolga. 

A villába lépve meglepetten nézett kö-
rül. Rend és tisztaság uralkodott. Ezek 
szerint nagybácsija mielőtt meghalt a 
lakrészt szépen rendbe tette. Mi tagadás, 
ilyet ő is elfogadna. Az emeleten is ven-
dégszobák, fürdőszobák.

Sötétségbe borult a táj, felgyújtotta a 
világítást. Szeretne majd tüzetesebben 
is körülnézni, nem sok nyugalma lesz, 
mint otthon.

A park felöl zajt hallott. Bátorságot 
gyűjtött s kinézett a teraszra. A lámpák 
bágyadtan ontották a fényüket. Minden-
hol néma csend, mint illik egy magányos 
villa parkjához. Ez a háborítatlan csend 
csak látszólagos volt. 

Hirtelen két alakot látott osonni a 
kertben, a villa felé igyekeztek. A bok-
rok mozgó ágai sejtették az előre haladá-
sukat.

Susan gyorsan még több lámpát kap-
csolt fel. A két hívatlan látogató megtor-
pant. Látták, hogy a villába nem lakatlan, 
így a villa átkutatásáról lemondhattak. 

Senki nem sejtette, hogy a közeli drog-
bandához tartoznak.

Susan jobbnak látta, ha mindent ala-
posan bezár és a villanyokat is égve 
hagyja. Az alsó emeleti hálóba is rázárta 
az ajtót. A fegyverét, amit nemrég kapott 
vőlegényétől az éjjeli szekrényre tette. Ez 
megnyughatóan hatott rá. Megpróbált 
aludni, ami órák múlva sikerült, akkor is 
rövid szakaszokban. 

Másnap reggel korán nekiállít végig-
nézni az egész villát, hátha nagybácsija 
valami értékeset még hagyott itt. Sajnos 
dokumentumot nem, csak egy fotót ta-
lált, ahol az egész családja rajta volt, ami-
kor ő még kislány volt. 

Végzett a földszinten és az emeleten is. 
A sorrendben a padlás következett. Ami-
kor megpróbált belépni egy csomó sze-
mét, lom, pókháló nehezítette az előre 
jutását, de nem adta fel.

Amikor a padlás végéhez ért egy doboz-
ra lett �gyelmes. Remegő kezekkel nyitot-
ta fel. A magazinokat felemelve zacskókat 
talált, a zacskóban fehér port fedezett fel. 
Gyanítható, hogy ez drog lehet. Az elhunyt 
bácsija rejtegette itt? Vagy idegenek? A drog 
egy vagyont érhet, húsz zacskót számolt, 
mind fehér port tartalmazott. Egyiket ki-
nyitotta és megszagolta, jellegzetes kábító-
szer illata volt, ezért bármikor lejöhetnek 

a tulajdonosai. Nem ajánlatos megvárni, 
amíg érte jönnek. Ha itt találják, kinyírják.  
A drog fogalmazói mindenre elszánt bű-
nözők. Ő mint tanú veszélyeztetné a szaj-
ré biztonságát. Világossá vált, hogy nagy-
bátyja �omas Parker, tevékenysége nem 
volt makulátlan. A család tudta, hogy jó 
üzletember és ezért gazdadogott meg, de 
sohasem tudták, hogy valójában mivel is 
foglalkozik.

Susan hamar döntésre jutott. A villát 
gyorsan eladja, és gyorsan elhagyja a vil-
lát. A drogot eltűnteti, ahol senki sem ta-
lálja meg. Könnyen jött vagyon, könnyen 
úszott, de nem sajnálja, mert ő nem akart 
bonyodalmakat. 

Inkább belátta, hogy itt úgy sem len-
ne biztonságban és a kis lakásában 
nyugodtan élhet, és ha Paullal összehá-
zasodnának nagyobb lakást is tudnának 
venni a villa árából, sőt egész életében 
anyagi biztonságot nyújt ez a pénz.

A mikor lépett a villából Susannak 
könnyes lett a szeme azért megrohanták 
a gyerekkori boldog emlékek.

A villáért sok pénzt kapott. Nem lesz 
anyagi gondja. Bőven tudnak új házat vá-
sárolni Paullal, sőt a nászútjukat az óce-
án partján töltik boldogságban!

Csiszár Józsefné

AZ ÖRÖKSÉG
Illusztráció

NYÁRI KRIMI
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Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet  
6821 Székkutas Szélmalom u 11. 

Telefon/fax:  62-293-768
e-mail: ujeletkutas@invitel.hu

Főbb tevékenységek: 
növénytermesztés (búza,  árpa, napraforgó, kukorica, káposzta repce)

állattenyésztés   (szarvasmarha tenyésztés - tejtermelés) 
gépjavítás, mezőgazdasági szolgáltatás    

(szántás, vetés, aratás, termény szárítás, tisztítás, termények tárolása,  felvásárlása, értékesítése) 
termőföldek haszonbérlete 

uj elet.indd   1 2013.05.14.   14:50:31

1988 óta

Húskészítmények és tejtermékek nagykereskedelme
teljes disztribúciója, 1500 független kisbolt 

kiszolgálása 2000 árucikkel.

HOGYAN DOLGOZUNK?

Egyértelmű a válaszunk: úgy, hogy megrendelő partnereink 
felmerült igényeit igyekszünk maradéktalanul kielégíteni.

Rendeléseiket széles áruválasztékunkból  mindig pontosan, 
határidőre, megbízhatóan szállítjuk ki.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kapcsolatfelvétel:
Biomark Kft.

1046 Budapest, Nagysándor József u. 10.
Telefon: +36 1 369 9455

Rendelésfelvétel, kereskedelem: +36 1 231 5050
+ 36 30 436 8771

CSŐHAJLÍTÁSOK – INDUKCIÓS CSŐHAJLÍTÁS DN400-IG
Indukciós csőhajlítási technológiával cégünk szabványos és egyedi íveket gyárt.

Innovatív technológiánknak köszönhetően bármilyen, sugarú és falvastagságú csövek 
hajlítását el tudjuk végezni, DN 400-as  csőátmérőig.

HAJLÍTÁSOK – HIDEG HAJLÍTÁS – CNC 3D CSŐHAJLÍTÁS 
Hidegen hajlított csőívek, gyártása, egyedi hajlítási tervek megvalósítása, térbeli 3D-s 

hajlítás, adott csőelemen belül változó sugarú hajlítások pl. csőkígyó, csőspirál,  
U csöves hőcserélők, illetve nagy pontosságú hajlított gép alkatrészek gyártása.

ÉPÍTÉSZETI HAJLÍTÁSOK
Az építkezések, építőipar területén különböző hajlítási igények merülnek fel  

a tervezés során. Csövek Euro szelvények hajlítása DN-700 átmérőig
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