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KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET

A PAPAKOSZTAKASSZAFÚRÓBANDA
IGAZ TÖRTÉNETE

5. RÉSZ

Szereplők a bűnelkövetői oldalon

A Papakoszta nemzetközi kasszafúró
szövetség bűnelkövetői oldalán működő
tagjai messze nagyobb terjedelemben jelentek meg a közönség előtt, mint az őket
felderítő, elfogó rendőrök. Ez a bűnügyi
újságírás tekintetében rendjén való is,
megjegyezve azt, hogy a történések valódisága időnként megkövetel bizonyos
összehasonlítást, értékelést. Jelen cikkünkben kitérünk a bűntények elkövetőinek ismertté vált adataira. Többirányú
bemutatásukkal törekvésünk néhány értesülés, álláspont, illetőleg vélemény egymáshoz közelítése, a bennük rejlő ellentétek, ellentmondások feloldása.
A NÉVADÓ
Nemes Sándor a már említett, 1944ben kiadott, Gyakorlati nyomozás című
munkájának anyaggyűjtése során rátalált a Papakoszta-bűnügy iratainak azon
lapjaira, amelyeket a budapesti főkapitányság bűnügyi múzeuma őrzött. Az
iratok áttekintése után azt írta, hogy:
„Papakoszta szintén rendkívül jó megjelenésű, csinosnak mondott férfi volt,
aki sem írni sem olvasni nem tudott és
ezért a címére érkezett leveleket és táv-
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iratokat, valamint az általa küldötte- furfangosan válaszolt, ügyesen védekeket mindig mással íratta és olvastatta el. zett, makacsul tagadott és a fő hangsúlyt
Jó megjelenése és hangzatos könnyen arra helyezte, hogy a keresztkérdések zamegjegyezhető neve miatt ez a bűn- varba ne hozzák.
ügy a köztudatban mindenütt, mint
Egyik tanú szerint „szörnyű finom emPapakoszta-féle eset szerepelt, pedig az ber volt.”
akkori bűnügyi és sajtófeljegyzések szeA Vasárnapi Újság 1895. április 28-i
rint Papakoszta a nemzetközi kasszafú- számában közreadta, hogy társlapja a Poró szövetségben csupán a szerszámokat litikai Újdonságok képillusztrációkkal jehordozó és rejtegető szerepét töltötte be, lenik meg. Ezekből Papakoszta Demeter
mert a bűnszövetkezet valódi vezetője megnevezéssel látható egy portré, amely
Ristic volt. Ristic, Affendakisz és Stallió nem cáfolja a névadóra vonatkozó megkikémlelték a helyszíneket, majd távira- állapításokat.
ti úton rendelték oda Papakosztát a szerszámokkal.”
PAPAKOSZTA
Nemes detektív-főfelügyelő emberábÍRÁSTUDATLAN VOLT?
rázolása, illetőleg következtetései igéA tárgyaláson a bíróság elnöke kérdeznyelnek némi elemzést, és felvetéseket.
te: „Ön a Nizzában tartózkodó PanarePAPAKOSZTA JÓ
tosznak írt egy levelet, amelyben kérdezi,
MEGJELENÉSŰ FÉRFI VOLT?
nem tudna-e nagyobb mennyiségű bélyeget eladni. "
Az 1895. december 27-én és 28-án
Papakoszta: Ezt azért Írtam, mert sok
megtartott tárgyalásról részletes tudósí- régi bélyegem volt.”
tást adott a Pesti Hírlap. A cikk szerzőKésőbb ismét írt Panaretosznak, tudóje Papakosztát a betörők királyának, kö- sítva arról, hogy az 5 forintot megkapta,
zéptermetű, rokonszenves kinézetű, de majd ismét panaszkodott rossz sorsáról.
rendkívül ravasz tekintettel bíró alaknak
Amikor elfogták a szökése után Szolnevezte. Rögzítette, hogy a kérdésekre nokon, Taposi Márton a város rendőr-

Pandúr | 2019 december - 2020 január

Pandur_2019_december.indd 4

2019. 12. 13. 15:57:41

KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
Papakoszta Demeter

kapitánya jegyzőkönyvet vett fel tőle,
PAPAKOSZTÁNAK
amelyben az áll, hogy „ír és olvas”.
HANGZATOS, KÖNNYEN
A Budapesti Naplóban 1900. december
MEGJEGYEZHETŐ
17-én, amikor haláláról adott hírt, megNEVE VOLT?
jelent, hogy Papakoszta a börtönigazgatónak levélben megköszönte a jó bánásA tárgyaláson a bírói tanács elnöke felmódot. Mindezeken túl hol orvosnak,
hol mérnök feltalálónak titulálták. Előb- hozta, hogy azt, aki most Papakoszta álbit a bécsi bűnügyi múzeumban írták ne- néven szerepel, 1892-ben, Szalonikiben
ve mellé, amikor a banda betörőszerszá- Koszta néven ismerték.
A Budapesti Hírlap 1896. április 22mait állították ki.
Tábori Kornél Híres pesti bűnügyek cí- én, amikor szökéséről adott hírt, jelezte,
mű cikkében, amely 1925-ben több új- hogy Papakoszta neve Costa Dimitri.
A következő év januárjában Stalio,
ságban is megjelent, közreadta, hogy
Papakoszta jól beszélt görögül, franciául, Bécsben, kihallgatása során elmondta,
hogy Papakosztának nem ez a valós neve.
olaszul, törökül, törve németül.

A törvényszék vizsgálódása során arra a
megállapításra jutott, hogy Papakoszta
neve Hamura Dimitri Konstantin. Eszéken is e néven lakott, de Budapesten ezt
tagadta.
A gonosztevők nyilvántartásáról szóló
cikkében, a Tolnai Világlapja 1905. február 19-i számában, Tábori Kornél arról
írt, hogy Papakoszta igazi neve Hamura
K. Demeter, ahol a „K” nyilván a Koszta
rövidítése.
Nem vitatható, hogy a felhozott nevek között a Papakoszta dallamossága és
megjegyezhetősége elsőbbséget élvez.
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KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
PAPAKOSZTA CSUPÁN
SZERSZÁMHORDOZÓ VOLT?
A Budapesti Hírlap figyelemmel kísérte a kasszafúró szövetkezet tagjainak
ausztriai fogságukban tanúsított viselkedését is. Az újság 1896. december 22én Papakoszta leleplezése címmel közölt híreket, bécsi tudósítójának telefonon
történt beszámolóját követően. E szerint
Stalio jelentkezett kihallgatásra és elmondta, hogy Papakoszta volt a vállalkozó, mert
ügyes és az ereje is nagy. Ő és Affendakisz,
Papakoszta szolgálatában álltak, nem társai, hanem alárendeltjei voltak.
A Mayer és Véry dohány- és bélyegnagykereskedés körülményeit egyértelműen ő derítette fel és ő volt, aki közvetlenül a betörés előtt meggyőződött arról,
hogy az üzletben senki sem tartózkodik.
1895 januárjában, Budapesten bizonyosan, valószínű máshol és máskor is, ő
vett ki lakást Affendakisznak és Stalionak.
EGYEBEK AZ ÉLETRAJZÁBÓL
A bírósági tárgyalás jegyzőkönyvében
rögzítésre került, hogy Papakoszta Dimitru
(Dimitri, Dimitrij) janinai születésű, 27
éves, görög keleti vallású, nőtlen, magát
büntetlen előéletűnek valló, kereskedelmi
ügynök. Vallomása szerint, amelyet persze a bíróság nem fogadott el, kártyázásból
élt, bár szerinte sincs a világon olyan ember, aki abból jól megélne. Ő azért többször
is nyert nagyobb pénzösszeget. Vallomásában arról is szólt, hogy őt üldözi a balsors.
Budapesten1893-ban az Akácfa utca 8.
szám alatt lakott, 1895-ben a Kertész utca 47. szám alatt.
1900. december 17-én több újság is hírt
adott arról, hogy Papakoszta 31 évesen
a váci fegyházban, szinte folyamatos betegeskedéssel, tüdővész következtében
meghalt. Holttestét felboncolták, majd a
görög keleti szertartás szerint eltemették.
Fejfájára a börtön iktatókönyvében szereplő száma került.
RISTICS ISTVÁN
Ristics (Risztic) István, helyesen
Pribojác Petrovics Gliso (Simic Gliso, álnéven Josipoff Stefán) pribojáci születésű,
39 éves, görög keleti vallású, nőtlen, lopás miatt 4 évi fegyházzal büntetett, fakereskedő és szabóüzlet tulajdonos, aki
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a magyar nyelvet is értette. A tudósító
szerint a makedón származású Ristics
elegáns megjelenésű, magas növésű, finom arcvonásokkal bíró, mosolygós alak.
„Karjait összefonva tartja, mosolyogva
néz körül, a kérdésekre alázatos hangon
válaszol, mikor pedig a védelmét adja elő,
úgy beszél, mintha egy úri társaságnak
érdekes vadászkalandot mondana el. Erről ugyan senki sem gondolná, hogy a finom álca egy közveszélyes, közönséges
gazembert rejt.”
Vakmerő, mindenre elszánt, nagyon
ravasz ember, aki Boszniában bűnbandákat vezetett és embert is ölt. Egy alkalommal Eszéken bolgár vasútmérnöknek adta ki magát és napokig tárgyalt egy
nagy boszniai fatermelővel, akinek telepére is elutazott, nyilván terepszemle
tartása céljából.
A Budapesti Hírlap 1887. március 25én 33 éves hírhedt bolgár betörőnek nevezte, aki Noszellón, Bulgáriában született. 1895-ben több újság is híres bolgár
kasszabetörőként említette.
Az 1933. december 10-i számában
a Napló (Prágai Magyar Hírlap) a már
nyugállományban lévő Saly Károly rendőrfőtanácsossal készült riportot adta köz-

re. A visszaemlékező, Risztics Vladimír
bolgár mészárossegédnek nevezte, aki új
módszerrel – kasszafúrással – nyitotta
fel a páncélszekrényt, s aki több álnevet
is használt.
RISTICS VOLT A
BŰNSZÖVETKEZET VEZETŐJE?
Az ítélkező bíróság tanácselnöke a
tényállás ismertetésekor kiemelte, hogy
a tulajdonképpeni bűnszerző Ristics
István, aki a társait a kasszabetörések
egészen új iskolájára tanította. Lakást
vett föl, ahol a betörésekhez használt
műszereket ő maga készítette el. Azért is
gyanús, mert a dolna-tuzlai hatóság rablás bűntette miatt kéri kiadatását.
A tárgyaláson személyi adatainak felvételekor először a Pribojac Gliso nevet
mondta, majd az ítélő tanács elnökének
kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy őt
tulajdonképen Stefan Josipovic Risticnek
hívják. Párizsban a Jung név a szállásadó neve volt, hozzá érkezett pénzküldemény Ristics számára. A saját nevét azért
nem használta, mert Boszniában politikai bűncselekmény miatt üldözték, ezért
félt. Amikor pedig elhangzott az a bírói
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KRIMINALISZTIKAI TÖRTÉNET
AFFENDAKISZ A. PERIKLÉSZ
Stalio Mátyás

kérdés, hogy nem egy rablóbanda fejeSzemélyleírásában szerepel: nagysáként körözték Boszniában, azt válaszolta ga 183 cm, testalkata erős, arcszíne bar„Hja, kérem, ott mindenkit ilyen címen na, haja fekete, szemöldöke barna, szeme
üldöznek.”
barna, orra és szája rendes, 3 foga hiányzik, bajusza fekete, álla fekete-ősz. KülöSTALIO MATEO
nös ismertető jele mindkét alkar izmain
(STALLIÓ MÁTÉ)
kis forradás.
A tárgyaláson azt mondta a tőle lefogSzintén az 1895 decemberében megtar- lalt húszfi lléresekre, hogy azokat gyűjtöttott tárgyaláson került az újságíró jegy- te, mert szereti a nikkelpénzt. Triesztben
zeteibe, hogy rhodosi születésű, 42 éves, lakó feleségének küldött 175 forint értérómai katolikus, nős, hat gyermek apja, kű bélyeget, azzal, hogy Risticsnek adja át
magát büntetlen előéletűnek valló, keres- értékesítésre. Ezzel kapcsolatban úgy vékedelmi ügynök. Magas, sovány alkatú, dekezett, hogy máskor is szokott a feleséerősen sápadt arcú, őszbe vegyült szakál- gének pénzt küldeni. Egy melltűt, amelú, nyugtalan természetű ember. Már tett lyet 1893-ban a Klein J. D. cégtől loptak el,
egy eredménytelen szökési kísérletet.
a feleségénél foglaltak le, azt szintén „ön
A Budapesti Királyi Büntetőtörvény- küldte” oda. E bírói kijelentésre teljesen
széki Fogház fogolytörzskönyvében a ne- tagadta, hogy lopott dologhoz köze lenne,
ve Stalio Mátyás (Matheo), netaláni álne- „a melltűről nincs egyáltalán tudomásom
ve Máté. Születési helye Lesina (Dalmácia), és így nem tudhatom azt sem, hogy keéletkora 42 év, foglalkozása ügynök, utol- rült a feleségem birtokába.”
só lakóhelye Budapest Váci körút 53. FogA bírósági tanács elnöke felhozott néva tartásának jogcíme lopás. Anyanyelve hány németországi kasszafúráshoz kapolasz, nyelvismerete francia, spanyol, gö- csolódó adatot, melyekkel kapcsolatban
rög, talán török is, értelmisége: ír és olvas. Stalio szintén teljes tagadást mutatott.
Vádlott társai: Papakoszta Dimitri,
Több helyen említik, hogy halála megAffendakis Perikles.
akadályozta büntetésének kitöltését.

Az 1895. december 27-én és 28-án megtartott tárgyalásról szóló részletes tudósítás
szerint Affendakisz A. Periklész alexandriai születésű, 29 éves, görög keleti vallású,
nőtlen, magát büntetlen előéletűnek valló,
szobafestő, aki a görög mellett beszélt franciául és oroszul, legalábbis egy vasúti alkalmazott tanútól e nyelveken kérdezte, hogy
mikor megy vonat Triesztbe. „Megjelenése, viselkedése egy közönséges, de nem tipikus gonosztevőre vall,” egészen ellentéte Papakosztának. A másutt athéni görög,
nemzetközi csavargónak nevezett mackós
szúrós tekintete nem keltett jó benyomást.
„Védekezés közben ravasz igyekszik lenni,
de ez nem sikerül neki. Küzd a felelettel,
mikor pedig nem képes előnyös választ adni, bosszúsan harapja az ajkát.”
Bírói kérdésre azt felelte, hogy a testvérének küldött 500 forint értékű bélyeget
kártyázás közben kapta egy ismeretlen
úrtól zálogul és az öccsétől lefoglalt arany
fülfüggőt szintén. Utóbbival kapcsolatban
kérdezte az ismeretlen férfi, hogy van-e nőrokona. Az igen válasz után adta a fülfüggőt azzal, hogy nőrokona örüljön annak.
Amikor pedig a bírói tanács elnöke azt
kérdezte, hogy miért adta ki magát mérnöknek a bejelentő hivatalban, azt válaszolta, hogy „Kérem, ezt csak szokásból
tettem. Mert nálunk szokás, hogy aki szobafestő, az mérnöknek is nevezi magát.”
A Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház fogolytörzskönyvében a
neve Affendakis Perikles, születési helye
Alexandria, életkora 29 év, nőtlen, foglalkozása mérnök gyakornok, vallása
ortodox, utolsó lakóhelye Budapest VII.
Révay utca 8. Fogva tartásának jogcíme
lopás. Anyanyelve görög.
163 cm magas, arcszíne barna, haja fekete, homloka magas, szemöldöke fekete,
szeme barna, orra és szája rendes, fogai
egészek, bajusza fekete, álla kerek fekete
szakállal.
Amikor – szökése után – a II. fokú ítéletet kihirdették előtte, azt mondta, hogy
Görögországban Avian községben született. A bírósági tanács elnöke jelezte,
hogy a papírokon Alexandria van. „Ez
azért van, mert több éven át tartózkodtam ott” – válaszolta.
Szintén börtönben halt meg, néhány
héttel később, mint Papakoszta.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

LAKOSSÁGI SEGÍTSÉGGEL
FOGTÁK EL A RABLÓT
A rendőrök őrizetbe vették a 19 éves
jánoshalmi gyanúsítottat, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
2019. november 30-án a reggeli órákban egy ismeretlen leszólított egy idős
férfit Jánoshalmán, és pénzt kért tőle.
A nemleges válasz után ellenkező
irányba haladtak tovább, azonban az elkövető visszafordult, és hátulról meglökte a 75 éves sértettet, aki ennek hatására
megtántorodott. Ezt kihasználva kezéből kirántotta a szatyrát és a pénztárcáját – amiben készpénz és személyes okmányok voltak –, majd azokkal együtt
elmenekült a helyszínről.
Egy helyi férfi figyelt fel a menekülő
tettesre. Megszólította a sértettet, aki elmondta mi történt, így azonnal kocsiba
ült, és az elkövető után ment. Néhány utcával arrébb feltartóztatta az ismeretlen
támadót, és visszatartotta a rendőrök érkezéséig. A járőrök 8 óra 5 perckor előállították a 19 éves helybélit. Őt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd
rablás bűntette miatt őrizetbe vették, és
előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
A fiatal férfi menekülés közben eldobálta a megszerzett értékeket. A helyszínen a rendőrök mindent megtaláltak, és
visszaadtak a sértettnek.
EMBERÖLÉS KÍSÉRLET
A Bács-Kiskun megyei nyomozók
2019. június 9-én őrizetbe vettek egy
sükösdi lakost.
A 15 éves fiú a gyanú szerint – előzetes
szóváltást követően – szívtájékon szúrta édesanyja élettársát, egy 47 éves férfit.
A sértett az elsődleges orvosi vélemény
alapján életveszélyes sérülést szenvedett,
őt a helyszínen újra is kellett éleszteni.
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A fiú a rokonaihoz menekült, ám őt a
rendőrök rövid időn belül elfogták, majd
életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
kihallgatták és őrizetbe vették.

A rendőrök az eljárás során módosították a gyanúsítást. Az igazságügyi
orvosszakértő véleménye alapján, valamint a cselekmény körülményeire
is figyelemmel a nyomozók álláspontja szerint a fiatal súlyosabb bűncselekménnyel: emberölés bűntett kísérletével
gyanúsítható.
A jelenleg is letartóztatásban lévő fiatalkorú ügyében a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezték, és az iratokat vádemelési javaslattal átadták az illetékes ügyészségnek.

RABLÁSÉRT KELL FELELNIÜK
2019. augusztus 24-én hajnalban rablás történt Kecskemét egyik külvárosi részén.
A nyomozás adatai szerint ismeretlenek követni kezdtek két 17 éves lányt,
majd rájuk támadtak. A fiatalabb támadó hamar elmenekült a helyszínről,
ugyanis védekezésként az egyik lány
megütötte.

A másik sértettet az idősebb férfi megrángatta, a haját húzta, és a száját is be
akarta fogni.
A lány ellenállt, eközben barátnője a
segítségére sietett. Egy kulccsal kezdte csapkodni az elkövetőt, aki „válaszul”
megütötte őt. A tettes kicsavarta áldozata kezéből a telefonját, ami a földre esett.
A lányok ekkor tudtak elmenekülni.
Az egyenruhások néhány órával később elfogták az idősebb támadót. Nála
az eltulajdonított mobiltelefont is megtalálták, és bizonyítékként lefoglalták.
Rövid idő elteltével a társát is beazonosították, akit még aznap este el is fogtak.
A jelenleg is letartóztatásban lévő 37
éves és 15 éves román állampolgárok
ügyében a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai
a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték. Az iratokat vádemelési javaslattal a napokban átadták a megyeszékhelyi
ügyészségnek.
Forrás: Police.hu
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Békés Megyei

Rendőr-főkapitányság
NÉGY HATÁRSÉRTŐT FOGTAK
EL A RENDŐRÖK
BÉKÉS MEGYÉBEN
Lakossági bejelentés alapján ellenőriztek a rendőrök négy külföldi férfit 2019.
december 7-én 7 óra 15 perc körül, Békés megyében, a Battonyát Mezőkovácsházával összekötő út közelében. A határsértők indiai állampolgárnak vallják
magukat. Személyazonosságukat és azt,
hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, nem tudják hitelt érdemlően
igazolni.
A rendőrök előállítják őket a Battonya
Határrendészeti Kirendeltségre.

TERMESZTETT ÉS FOGYASZTOTT
Alufóliába csomagolt növényi őrleményt és tíz tő kendert találtak a
rendőrök egy mezőkovácsházi férfi
házában. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a férfi fogyasztott kábítószert.
A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte.
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
rendőrei 2019. április 15-én tíz tő kendernövényt találtak egy mezőkovácsházi férfi házának udvarán. Az épületet is

körzeti megbízottjai állítottak le egy személygépkocsit, amelyet alaposan átvizsgáltak, és a csomagtartójában lopott kéziszerszámokat találtak. Az autó egyik
utasa egy 23 éves kunágotai férfi volt, aki
a gyanú szerint battonyai társával több
házba betört. A lopott dolgok egy részét
haza akarta vinni Battonyáról Kunágotára. Az autó vezetője, aki a lopásokban a
nyomozás eddigi adatai szerint nem vett
részt, a szállításban segített neki.

KETTEN ŐRIZETBEN
Füzesgyarmaton, 2019. december 4-én
egy 20 éves férfi együtt italozott a szomszédjával és eközben a gyanú szerint
ököllel fejen ütötte, megrugdosta őt. Az
elsődleges orvosi vizsgálatok eredménye
szerint a 70 éves férfi súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
A történtekről másnap érkezett bejelentés a rendőrségre. A Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya a 20 éves férfit 2019. december 5-én
életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
őrizetbe vette.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság
2019. december 5-én lopás vétség miatt
őrizetbe vett egy férfit. A 25 éves békéscsabai férfi, aki ellen hasonló bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás
van folyamatban, a gyanú szerint 2019.
december 1-jén talált egy mobiltelefont
Békéscsabán, a Wlassics sétányon. A készüléket nem próbálta meg visszajuttatni
a tulajdonosának, hanem egyik ismerőse segítségével el akarta adni egy mobiltelefon-kereskedésben. A nyomozók a telefont lefoglalták és visszaadták annak a
férfinak, aki elveszítette.

átkutatták, ott alufóliába csomagolt növényi őrleményt és növényőrlőt is lefoglaltak. A nyomozók a 32 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol
kábítószer birtoklása gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene. A gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett nála.
A nyomozás során kirendelt igazságügyi szakértői vizsgálat eredménye szerint a növényi őrlemény, illetve a 10 tő
kender is tartalmazott, a mezőkovácsházi férfi pedig fogyasztott kábítószert.
A rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az eljárás iratait 2019. november 27-én továbbította az
ügyészségre.
MINDENT VITTEK
Betöréses lopások elkövetésével gyanúsítható férfiakat fogtak el a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei
2019. november 26-án este. Battonyán, a
Somogyi Béla utcában a városi rendőrőrs

A rendőrök a 23 éves kunágotai férfit
előállították, majd a társát is elfogták és
mindkettőjüknél házkutatást tartottak.
Azokat a dolgokat, amelyeket az autóban
szállítottak, az elmúlt napokban egy battonyai házból hozták el.
Többször visszamentek oda és többek
között fúrógépet, sarokcsiszolót, csavarbehajtót, fűrészt, légpuskát tulajdonítottak el.
A két férfi ezen kívül még több lopás
elkövetésével gyanúsítható. Battonyán
együtt törtek be több házba, a 22 éves
battonyai férfi pedig egyedül is követett
el a városban bűncselekményt.
A kunágotai férfi korábban Kunágotán ment be üresen álló házakba, valamint egy alkalommal egy olyan férfitől
is lopott, akinél ház körüli munkát végzett. Amit loptak, rendszerint eladták, de
a nyomozók sok dolgot még megtaláltak
náluk. A kisgépek, szerszámok mellett
fűnyírót, segédmotor-kerékpárt, rotációs kapát is lefoglaltak tőlük.
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette.
Forrás: Police.hu
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Baranya Megyei

Rendőr-főkapitányság
KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTOTT,
MAJD RABOLT
A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki Pécsett, a
Kertvárosban kirabolt egy dohányboltot.
Fegyveresen elkövetett rablás, valamint kábítószer birtoklása miatt nyomozott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság egy 22 éves pécsi férfi ellen.
A férfi az arcát egy kendővel eltakarva
2019. augusztus 8-án 4 óra körül bement
az egyik pécsi dohányboltba, ahol egy
gáz- és riasztófegyverrel a kezében a bevételt követelte az eladótól. Miután a nő
átadta neki a pénzt, elmenekült.

VESZEKEDÉSBŐL VEREKEDÉS
Garázdaság elkövetése miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 34
éves helyi nő ellen, aki az utcán bántalmazott egy másik nőt Pécsett. A fiatalasszony 2019. augusztus 17-én 18
óra körül a Hajnóczy úton összeveszett
a szomszédjában lakó idős asszonnyal.
A vita odáig fajult, hogy a nő többször
meglökte és meg is ütötte vitapartnerét. A rendőrök a bántalmazót elfogták,
előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként.
A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az
ügyészségnek.
A KUTYA ÉLETÉVEL JÁTSZOTT

A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, majd beazonosították, és a
bejelentéstől számított két órán belül a
barátja lakásán elfogták a feltételezett
elkövetőt. Előállítását követően kihallgatták gyanúsítottként, amelynek során
beismerte tettét. A lakásban megtartott
kutatás alkalmával a nyomozók megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, továbbá a bűncselekmény elkövetéséhez
használt ruházatot, valamint a gáz- és
riasztófegyvert is.
A lakásban növényi származékot is
találtak, amely az igazságügyi vegyészszakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. Az elvégzett toxikológiai
vizsgálat alapján a férfi a rablást megelőzően kábítószert is fogyasztott.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd a
Pécsi Járásbíróság 2019. augusztus 10-én
elrendelte a letartóztatását. A rendőrség
az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.
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Állatkínzás miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 68
szabadszentkirályi férfi ellen, aki házának udvarán a rábízott kutyát láncra
kötve tartotta úgy, hogy az állat nyakán
lévő láncot annyira szorosan rögzítette,
hogy a kutya nyaka kisebesedett és ezzel maradandó egészségkárosodást okozott neki.
A nyomozók a férfit 2019. december
4-én elfogták, előállították és kihallgatták gyanúsítottként.
Az állatvédők az ebet elszállították és
gondoskodtak további ellátásáról.

A gyanúsított ellen súlyos testi sértés
elkövetése miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.
BALESET SZEMTANÚIT KERESSÜK

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást
folytat segítségnyújtás elmulasztása miatt ismeretlen tettes ellen. Egy gépkocsivezető 2019. november 29-én 16 óra 30
perc körül Pécsett, a Maléter Pál út és
a Málomi út kereszteződésében kanyarodása során autójával elsodort egy, a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyermeket, aki ennek következtében
megsérült.
A gépjármű vezetője – egy idős férfi, aki feltehetően egy piros Suzuki Ignis
típusú személygépkocsival közlekedett
– megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta a baleset helyszínét.
HÁTBA SZÚRTA A FIÁT
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy
Vita alakult ki 2019. december 6-án 18 aki bármilyen érdemleges információóra 30 perc körül egy pécsi család ottho- val rendelkezik a balesettel kapcsolatban hívja a 06-72-504-400-as telefonnában, amely odáig fajult, hogy a 78 éves
számot, illetve névtelensége megőrzése
édesapa egy késsel hátba szúrta 46 éves
fiát. A bántalmazás során a sértett súlyo- mellett tegyen bejelentést az ingyenesan megsérült. Az idős férfit a rendőrök sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú"
elfogták, majd előállították a rendőrka- zöld számán, a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy
pitányágra. Gyanúsítotti kihallgatásán
beismerte tettét, és a nyomozóknak azt jelentkezzen személyesen munkaidőben
is elmondta, hogy hirtelen felindulásból (h-cs: 8 - 16; p: 8 - 13) a Pécsi Rendőrkapitányságon.
ragadott kést.
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RENDŐRSÉGI HÍREK
RIASZTÓPISZTOLLYAL
FENYEGETŐZÖTT
Egy nő tett bejelentést a rendőrségre
2019. december 2-án 8 óra 50 perckor arról, hogy édesapja egy pisztollyal fenyegeti őt és édesanyját egy komlói vendéglátóhelyen. A rendőrök a Terrorelhárítási
Központ Műveleti Egységeinek segítségével a helyszínen elfogták a 73 éves férfit.
A kiállított művek között festmények,
Az eset során személyi sérülés nem történt, az elkövető túszokat nem ejtett. Az rajzok, fotók, gobelinek és makettek is
elsődleges rendőri megállapítások sze- láthatók, de ezek mellett a selyemfestés
rint a férfinál lévő eszköz egy riasztópisz- és ásványokból készült ékszerek is szerepet kapnak.
toly volt.
A rendezvényen Péterffy Attila, Pécs
A rendőrök a férfit előállították a rendőrkapitányságra, vele szemben az intéz- Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Gulyás
kedések folyamatban vannak.
Zsolt rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány megnyitotta a kiállítást.
ERŐSZAKKAL RENDEZTE
A VITÁT
RABLÁS MIATT
ŐRIZETBEN
A rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki az utcán
Egy biztonsági őr tett bejelentést a
bántalmazta haragosát Magyarhertelenrendőrségre 2019. november 28-án 2 óra
den.
Garázdaság elkövetése miatt nyomo- 13 perckor arról, hogy egy férfi megjezott a Komlói Rendőrkapitányság egy 25 lent Pécsen egy parkolóban, és azt állítotéves magyarszéki férfi ellen, aki 2019 jú- ta, hogy őt fellökték és elvették a pénzniusában egy korábbi sérelem miatt vitá- tárcáját.
A sértett a kiérkező rendőröknek elba keveredett egy másik férfival Magyarhertelenden. A veszekedés odáig fajult, mondta, hogy egy férfival sétált és beszélhogy a férfi többször meg is ütötte vita- getett a városban, majd egyik pillanatban
partnerét, aki a bántalmazás során köny- ez a személy fellökte és a nadrágja zsebényebben megsérült. Az elkövetőt a rend- ből elvette a pénztárcáját, a benne lévő
őrök még aznap beazonosították, majd irataival és pénzével együtt.
A rendőrök még aznap beazonosítotelfogását követően gyanúsítottként hallták, majd elfogták a bűncselekmény elgatták ki.
A rendőrség az ügy vizsgálatát befejez- követésével gyanúsítható 22 éves pécsi
te, és az iratokat a napokban átadta az férfit.
Gyanúsítotti kihallgatását követően
ügyészségnek.
bűnügyi őrizetbe vették, ellene rablás elkövetése miatt nyomoz a Pécsi RendőrPOLICE ART STUDIO
kapitányság.
Ünnepélyes keretek között nyitotMÁSNAK ADTA KI MAGÁT
ták meg 2019. november 29-én délután
a Police Art Studio elnevezésű kiállítást,
Menetjegy és bérlet nélkül utazott egy
amelyen jelenlegi és volt baranyai rendőrök által készített alkotások tekinthetők 26 éves budapesti férfi 2019. november 25én reggel egy helyi járatú autóbuszon Pémeg.
csett.
Amikor az ellenőrök kérték a menetjegyét, a férfi nem tudta igazolni utazási jogosultságát, majd valótlan adatokat
adott meg, és aláírta a pótdíjról szóló kötelezvényt. A rendőrök a férfit előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, a
bűncselekmény elkövetését elismerte.

Ellene a Pécsi Rendőrkapitányság hamis magánokirat felhasználása miatt
nyomoz.
ŐRIZETBEN A GARÁZDÁK
A rendőrség ügyeletére 2019. november
24-én 5 óra 51 perckor érkezett bejelentés
arról, hogy Pécsett, az Expo Centerben
lövöldöznek. Egy 21 éves pécsi, valamint
egy 24 éves szintén helyi férfi keveredett vitába korábbi nézeteltérés miatt egy
több fős családdal, amelynek során a 21
éves férfi egy gázriasztó fegyverrel több
lövést is leadott, azonban nem sérült meg
senki.
A történtekkel összefüggésben a helyszínre érkező rendőrök összesen nyolc
férfit állítottak elő a rendőrkapitányságra. Megállapították, hogy a rendezvényterem folyosóján a két férfi szóváltásba
keveredett a velük haragban álló család
tagjaival. A vita közben a társaság tagjai
üvegeket dobáltak a két férfi felé, majd a
két fél között tettlegességre is sor került,
amely során a 24 éves férfit egy késsel lábon szúrták. A 21 éves társa által leadott
lövések sérülést nem okoztak, azonban a
dulakodás során mindkét férfi megsérült.
A nyomozók négy férfit hallgattak ki
gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe is vettek. A 21 és a 24 éves, valamint
egy 32 éves férfi ellen garázdaság, míg
egy 27 éves férfi ellen súlyos testi sértés
kísérlete miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.
ELDURVULT A VITA
A rendőrség ügyeletére 2019. november
24-én 5 óra 51 perckor érkezett bejelentés
arról, hogy Pécsett, az Expo Centerben
lövöldöznek. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 21 éves,
valamint egy 24 éves férfi egy korábbi
nézeteltérés miatt keveredett vitába egy
több fős családdal. Az épület folyósóján a
21 éves férfi a nála lévő gáz-riasztó fegyverrel több lövést is leadott, amelynek során nem sérült meg senki.
Az esettel összefüggésben a rendőrök
a helyszínről bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt több embert előállítottak, velük szemben az intézkedések
folyamatban vannak.
A Pécsi Rendőrkapitányság vizsgálja az
eset körülményeit.
Forrás: Police.hu
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

Az Edelényi Rendőrkapitányság rablás szervezte a nő kutatását, amelyben egy
bűntett elkövetésének megalapozott gya- tucat rendőr mellett öt városi rendész is
núja miatt folytat büntetőeljárást egy 47 részt vett.
A Miskolci Rendőrkapitányság öt hó- éves szendrői férfival szemben.
A kutatás ideje alatt Csák Attila c. r.
napra eltiltotta a járművezetéstől, és
főtörzszászlós telefonon elérte az elkesepénzbírsággal is sújtotta azt a polgári soredett nőt, majd tragikus szándékáról sifőrt, aki Miskolc belvárosában nem adott
került lebeszélnie.
elsőbbséget közlekedése során a védett
A hölgyet végül az esti órákban Sajókaútvonalon közlekedő rendőrségi szolgáza felé, a Szelesi tavak környékén megtalati gépjárműnek.
lálták. Az átfázott, törődött nőt a mentők
A Miskolci Rendőrkapitányság járőrei
kiérkezéséig a rendőrök a járőrautóba ül2019. december 2-án 22 óra 50 perckor
tették, majd átadták további ellátása célközlekedtek szolgálati gépjárművükkel
jából a mentőszolgálat szakembereinek.
A gyanúsított 2019. december 4-én a
Miskolc belvárosában, amikor a védett
útvonalon haladva egy férfi közlekedése kora délutáni órákban megjelent volt
LETARTÓZTATÁSBAN EGY
során figyelmen kívül hagyta az „Elsőbb- élettársa szendrői otthonánál, majd a
SAJÓSZENTPÉTERI DÍLER
ségadás kötelező!” jelzőtáblát. Az ütközés nőt életveszélyesen megfenyegette azért,
elkerülése érdekében a rendőrök autójuk- hogy pénzt adjon neki.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
A rémült nő féltve saját testi épségét át- bűntett elkövetésének megalapozott
kal hirtelen fékezésre kényszerültek.
A tetten ért 22 éves polgári sofőrt a járőrök adott tizenötezer forintot egykori párjá- gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Saelőállították a Miskolci Rendőrkapitányság- nak, amivel a férfi távozott.
Az asszony bejelentését követően a jószentpéteri Rendőrőrse egy 38 éves
ra, ahol a hatóság - még aznap meghozott elsőfokú határozatában a szabálysértőt öt rendőrök azonnal elfogták és előállítását sajószentpéteri nővel szemben. A gyahónapra eltiltotta a járművezetéstől és 80 követően gyanúsítottként hallgatták ki, núsított 2019 áprilisa előtt új pszichoakmajd őrizetbe vették a rablót.
ezer forint pénzbírsággal sújtotta.
tív anyagot – „biofüvet” - szerzett meg,
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
majd továbbértékesítette azt, elsősorban
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrenkörnyékbeli vásárlóinak, köztük fiatalÉLETMENTŐ ÖSSZEFOGÁS
dészeti Osztálya felhívja a közlekedők
korúaknak is.
Egy kazincbarcikai asszony tett befigyelmét, hogy a folyamatos közúti elA nyomozás során elrendelt házkutalenőrzések során a rendőrök a kiemelt jelentést 2019. december 4-én 16 óra 30 tás eredményeként a rendőrök készpénzt
szabálysértéseket elkövetőkkel szemben perckor a Borsod-Abaúj-Zemplén Me- és új pszichoaktív anyagot foglaltak le.
alkalmazza az azonnali intézkedés és gyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységhatósági eljárás elvét a közlekedés biz- irányítási központjába.
A kétségbeesett anya elmondta a rendtonsága érdekében.
…hogy mindenki hazaérjen! őrség munkatársának, hogy 41 éves lánya a délelőtti órákban elment Kazincbarcikán sétálni, azonban nem érkezett
HÁTRAHAGYOTT NYOMOK
haza és telefonban közölte vele, hogy
Őrizetbe vették az edelényi rendőrök végzetes lépésre szánta el magát, nem
azt a férfit, aki volt élettársát bántalma- megy már többet haza.
A bejelentést követően a Kazincbarzással fenyegette meg, azért hogy pénzt
cikai Rendőrkapitányság azonnal megadjon neki.
NEM ADOTT ELSŐBBSÉGET
A SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰNEK

12
Pandur_2019_december.indd 12

Pandúr | 2019 december - 2020 január
2019. 12. 13. 15:57:43

RENDŐRSÉGI HÍREK
A Sajószentpéteri Rendőrőrs nyomozói a 2019. november 30-án őrizetbe vett
gyanúsítottal szemben előterjesztést tettek letartóztatására, amit ügyészi indítványra a bíróság elrendelt.

ta, hol tartja a spórolt pénzét. A férfi miután magához vette zsákmányát, elmenekült a helyszínről.
A bejelentést követően a nyomozók
rövid idő alatt azonosították, elfogták,
majd a rendőrkapitányságra előállították
a bűncselekmény elkövetésével megalaKEGYETLEN EMBERÖLÉS
pozottan gyanúsítható férfit, aki áldozaKARÁCSONYKOR
tának szomszédja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Az Ózdi Rendőrkapitányság őrizetbe
Rendőr-főkapitányság befejezte annak az vette a domaházai férfit, akivel szemben
ügynek a vizsgálatát, amiben egy 70 éves előterjesztést tett letartóztatásának ügyémiskolci férfit öltek meg még tavaly ka- szi indítványozására.
rácsonykor.
Nyereségvágyból, különös kegyetlenEGY DAJKÁT
séggel elkövetett emberölés bűntett elBÁNTALMAZTAK
követésének megalapozott gyanúja miatt
Egy kesznyéteni óvodában egy szülő
folytatott büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány- szidalmazta, és arcon ütötte a gyermekéság H. Béla 38 éves miskolci lakossal re felvigyázó dajkát.
Közfeladatot ellátó személy elleni
szemben. A gyanúsított 2018. december
26-án, a kora reggeli órákban bement a erőszak bűntett elkövetésének megkorábban megismert áldozatának laká- alapozott gyanúja miatt folytat büntesába. A férfi ekkor több tucatszor meg- tőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapiszúrta a 70 éves sértettet, aki a helyszínen tányság egy 23 éves, kesznyéteni nővel
belehalt a sérüléseibe. A támadó ezt kö- szemben.
A gyanúsított a köznevelési intézményvetően értékek után kutatott a lakásban,
majd több mint százezer forintot zsák- ben 2019. november 28-án 13 óra körül
az ott dolgozó egyik dajkát szidalmazta,
mányolva elmenekült a helyszínről.
A bejelentést követően a nyomozók az és egy alkalommal megütötte.
Az elkövetőt az óvodába kiérkező rendügyben indított eljárás eredményeként
azonosították, majd Debrecenben elfog- őrök elfogták, és előállították a Tiszaújták a bűncselekmény elkövetésével meg- városi Rendőrkapitányságra, ahol nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
alapozottan gyanúsítható 38 éves férfit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság a 2019. január
INTERNETES HARAGBÓL UTCAI
2-án őrizetbe vett H. Bélával szemben
ÖSSZECSAPÁS
előterjesztést tett letartóztatásának ügyéAz Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki
szi indítványozására, amit a bíróság elRendőrőrse befejezte annak az ügynek
rendelt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei a vizsgálatát, amiben egy közösségi olRendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztá- dalon közzétett poszt miatt kapott hajba
lya az ügyben szükséges eljárási cselek- haragosával egy nő.
Garázdaság vétség elkövetésének megményeket elvégezte, és az iratokat 2019.
alapozott gyanúja miatt folytatott bündecember 3-án átadta az ügyészségnek.
tetőeljárást a Putnoki Rendőrőrs egy 26
éves örkényi nővel szemben.
ŐRIZETBEN A DOMAHÁZAI
A gyanúsított 2019. szeptember 20-án
TÁMADÓ
Putnokon, a Kossuth utcában összetaRablás bűntett elkövetésének megala- lálkozott azzal a nővel, aki korábban egy
pozott gyanúja miatt folytat büntetőel- közösségi oldalon becsmérlő szavakat írt
járást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 20 róla.
A verbális agressziót végül tettlegesség
éves domaházai férfival szemben. A gyanúsított 2019. november 29-én 15 óra kö- követte, így a 26 éves nő megütötte, és
rül arcát eltakarva berontott egy 81 éves haját tépte a sértettnek.
nő házába, ahol pénzt követelt a sértettől.
A Putnoki Rendőrőrs az ügyben szükA támadó bántalmazta a megfélemlített séges eljárási cselekményeket elvégezte,
nőt, aki a fenyegetés hatására megmutat- és az iratokat átadta az ügyészségnek.

KERESSÜK
DERCZÓ ZSÓKÁT
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17 éves,
kisrozvágyi lány eltűnése ügyében.
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság,
körözési eljárás keretében vizsgálatot
folytat Derczó Zsóka eltűnése miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint a
lány 2019. november 23-án lakásából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek
eredményre.
Derczó Zsóka személyleírása: 168 centiméter magas, vékony testalkatú, haja
barna színű, a szeme pedig kék.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képeken látható személy kilétével kapcsolatban, hívja a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központját a 0646/514-506-os telefonszámon. Továbbá
a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó
telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség
megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöldszámán.
Forrás: Police.hu
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ELTŰNT EGY 13 ÉVES KISLÁNY
BUDAPESTEN

TÖBB MINT MÁSFÉL KILÓ
MARIHUÁNA

Az angyalföldi rendőrök jelenleg is keresik Ledniczki Tímeát.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
XIII. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó 13 éves Ledniczki Tímea ügyében.
A kislány 2019. december 5-én 7 óra 30
perc körül ment el XIII. kerületi otthonából, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.

Bűnügyi információ merült fel arra, hogy egy férfi kábítószerrel kereskedik, amit lakásából árul. Az újpesti rendőrök azonosították 33 éves budapesti Sz.
Pétert, akit 2019. november 29-én 11 óra
20 perckor XV. kerületi lakásán fogtak el.
A nyomozók Sz. Péter elfogását követően a kutatás során több mint másfél kilogramm marihuánát, közel fél kilogramm
hasist, hét gramm varázsgombát, továbbá 32 tő marihuánát, valamint több mint
400 ezer forintot, valamint a kábítószer
porciózásához és terjesztéséhez használt
eszközöket találtak, és foglaltak le.

a 217-es buszról, majd miután a buszsofőr szóvá tette, hogy jegy nélkül utaztak, az egyik férfi visszalépett a járműre.
A sofőr a vezetőfülkében volt, amikor a
férfi szóváltásba keveredett vele, majd
egy késsel megfenyegette. Miután a sofőr közölte, hogy a buszon kamera van, a
férfi eltette a kést.
Egy szemtanú értesítette a rendőröket,
akik 10 perc alatt elfogták a 19 éves budapesti K. Lászlót. A rendőrök a férfit előállították a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságra, és közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A nyomozók K. Lászlót őrizetbe vették
és előterjesztést tettek letartóztatásának
indítványozására.
ÚJ MÓDSZERREL PRÓBÁLTAK
MILLIÓKHOZ JUTNI AZ
UNOKÁZÓS CSALÓK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV.
kerületi Rendőrkapitányság nyomozói
Sz. Péter kábítószer-kereskedelem bűntett
Ledniczki Tímea körülbelül 155 cen- megalapozott gyanúja miatt gyanúsítotttiméter magas, vékony testalkatú, rövid, ként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és
barna hajú lány. Eltűnésekor sötétkék előterjesztést tettek letartóztatásának inszövetkabátot és világos farmernadrágot dítványozására, amelyet az illetékes bíróviselt, és egy sötétkék hátizsák volt nála.
ság 2019. december 2-án elrendelt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
XIII. kerületi Rendőrkapitánysága kéJEGY HELYETT KÉST VETT ELŐ
ri, hogy aki a képen látható Ledniczki
Tímeát felismeri, tartózkodási helyéről
A kőbányai rendőrök 10 perc alatt elvagy eltűnésének körülményéről infor- fogták azt a férfit, aki a gyanú szerint egy
mációval rendelkezik, akár névtelensé- késsel megfenyegetett egy buszsofőrt, de
ge megőrzése mellett hívja az ingyene- miután megtudta, hogy kamera van a
sen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” buszon, meggondolta magát.
zöldszámát, a 107 vagy 112 központi seHárom férfi 2019. december 1-jén délgélyhívó számok valamelyikét.
után Kőbánya alsó végállomásnál leszállt
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság
bűnügyes kollégái elfogták azt a párost,
akiknek segítségével, egy új módszerrel
tévesztettek meg idős embereket.
Hozzátartozójának kiadva magát hívott fel egy egyelőre ismeretlen férfi 2019.
november 15-én egy idős férfit. A telefonáló - akit az idős ember unokájának
hitt – a férfinek azt a történetet adta elő,
hogy ittasan vezetett és balesetet okozott,
ami miatt eljárást fognak ellene indítani.
A nyomaték kedvéért a telefonáló szintén
ismeretlen társa rendőrnek kiadva magát azt mondta, ha egy általuk megadott
számlaszámra átutalnak 1,7 millió forintot, a sértett rokona megússza a büntetést.
A kért összeget a csalók meg is kapták,
amit számlájukról több részletben fel is
vettek.
A nyomozás során kiderült, hogy a
számlaszám, melyet a sértettnek az
utaláshoz megadtak, a 25 éves budapesti
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Sz. Róberthez köthető, aki élettársával, a
22 éves Cs. Alexandrával együtt vette fel
a kicsalt pénzt.
Ugyanezzel a történettel kerestek meg
a csalók egy másik férfit is 2019. november 19-én, akitől szintén 1,7 millió forintot kértek azért, hogy rokona ellen ne induljon eljárás. Szerencsére itt a kiszemelt
áldozat felesége rájött az átverésre és nem
utalták el a kért összeget, majd az esetről
értesítették a rendőrséget.
A csalás sorozat tovább folytatódott
2019. november 28-án. Ekkor már 2,2
millió forintot követeltek a felhívott házaspártól, akik el is mentek bankjukba, de szerencséjükre a tranzakciót nem
tudták azonnal végrehajtani. Időközben
beszéltek igazi rokonukkal is, aki rádöbbentette őket a csalásra.
A BRFK unokázós nyomozócsoportja
2019. november 29-én Budapest XIV. kerületében, egy Szatmár utcai lakásban elfogta a 25 éves budapesti Sz. Róbertet és
élettársát a szintén budapesti 22 éves Cs.
Alexandrát, akiket csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgattak ki és őrizetbe vételük mellett
előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A bíróság mindkét gyanúsított esetében bűnügyi felügyeletet rendelt el.
A KOKAIN ÚTJA
A budapesti felderítők a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével 2019.
november 28-án egy csepeli autószerelő
műhelyben fogtak el két férfit, akik ellen
kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a
Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztálya.
A KR NNI nyomozóinak a rajtaütést
megelőzően az a bűnügyi információ jutott tudomására, hogy a 45 éves budapesti F. Zsolt november 27-én Németországból fog gépkocsival kábítószert
csempészni Magyarországra. A megbízást a férfinek a 43 éves E. Bernard adta, akinek utasítására, másnap délelőtt
F. Zsolt a szállítmányt egy csepeli autószerelő műhelybe vitte. A műhelyben a
gépkocsiban kialakított rejtekhelyekről
a kábítószert egy szintén budapesti férfi, a 45 éves S. Gábor kezdte el kibontani, amikor a BRFK Felderítő Főosztály
és a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói
elfogták őket. A KR NNI munkatársai E.

Bernardot pedig Budapesten a VII. kerületi Bajza utcában fogták el.
A nyomozók az autó átvizsgálásakor
több mint 1,3 kilogramm kokaint, valamint a további kutatások során 43 darab
kábítószergyanús tablettát és 5 gramm
marihuánát találtak. Az eljárás során 18
millió forint értékű valutát és ékszereket
is lefoglaltak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályán a három férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, amit az illetékes bíróság
elrendelt. A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke több, mint 26 millió forint.

ke közel 28 millió forint. A nyomozók 12
autót, egy teherautót, egy motorkerékpárt, egy motorcsónakot és három kerékpárt is lefoglaltak.
A hat terjesztőt a rendőrök őrizetbe
vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Az illetékes bíróság K. Oszkár és Cs. Zoltán letartóztatását elrendelte.
A társaság hetedik tagja, a 28 éves budapesti Sallai Dániel György ellen elfogatóparancsot adtak ki, őt a nyomozók jelenleg is keresik.

HAT DÍLER, 32 KILOGRAMM
AMFETAMIN
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának nyomozói közel 28
millió forint értékű kábítószert foglaltak le; hat embert elfogtak, a hetedik terjesztőt, a 28 éves budapesti Sallai Dániel
Györgyöt keresik.
Bűnügyi információ merült fel arra,
hogy egy több főből álló társaság kábítószert árul Budapesten. Az információval összefüggésben ellenőrizték Budapest XIV. kerületében egy autó vezetőjét
a BRFK Felderítő Főosztály munkatársai 2019. november 27-én. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök egy táskában több
mint 11 kilogramm kábítószergyanús
anyagot találtak, ezért elfogták és előállították az autó sofőrjét, a 49 éves gödi K.
Oszkárt. A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd a bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként
több helyen, Budapesten és Pest megyében is kutatást tartottak.
A rendőrök a kutatások során elfogtak,
előállítottak és kábítószer-kereskedelem
bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként
hallgattak ki három budapesti férfit; a 26
éves M. Józsefet, a 25 éves D. Zsoltot és a
32 éves K. Norbertet, valamint a 34 éves
érdi Cs. Zoltánt és a 36 éves gödi P. Pétert. Az öt terjesztő lakásán és autójában
összesen több mint 21 kilogramm kábítószergyanús anyagot, ötmillió forintot, valamint a kábítószer porciózásához
szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. A lefoglalt kábítószer piaci érté-

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztálya kéri, hogy aki a képen
látható Sallai Dániel György tartózkodási
helyével kapcsolatban információval rendelkezik névtelensége megőrzése mellett
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
TÖBBSZÖR MEGSZÚRTA
A SZOMSZÉDJÁT
A rendelkezésre álló adatok szerint
2019. november 29-én 15 órakor Pestszentlőrincen az 56 éves V. Attila összeszólalkozott 68 éves szomszédjával; a vita
közben egy késsel többször megszúrta a
férfit, akit életveszélyes sérülésekkel vittek a mentők kórházba.
A nyomozás során kiderült, hogy a
szomszédok között fél éve romlott meg a
kapcsolat, de tettlegesség korábban nem
volt közöttük.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
nyomozói a budapesti 56 éves férfit emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki,
és őrizetbe vétele mellett előterjesztést
tettek letartóztatása indítványozására.
Forrás: Police.hu

2019 december - 2020 január | Pandúr

Pandur_2019_december.indd 15

15
2019. 12. 13. 15:57:44

RENDŐRSÉGI HÍREK

ŐRIZETBEN A
GÉPKOCSIFELTÖRŐK
A szegedi rendőrök elfogtak két külföldi férfit, akik több járműből tulajdonítottak el szerszámokat, szerszámgépeket és
használati tárgyakat mintegy 4 millió forint értékben a Tisza-parti városban. Lopás miatt kell felelniük.

Egy román állampolgár jelentkezett
kilépésre 2019. december 5-én 18 óra 30
perckor egy BMW 730D típusú személyautó vezetőjeként a Kiszombor Közúti
Határátkelőhelyen. Az ellenőrzés megállapította, hogy az autó szerepel a köröA nyomozás során beszerzett ada- zési rendszerben, azt a német hatóságok
tok alapján a 31 éves gyanúsított 2019. keresik.
A rendőrök a gépkocsit lefoglalták.
november 14-e és december 5-e közötti időszakban nyolc alkalommal egyedül, majd három esetben 23 éves társával
FÜSTGRÁNÁT ROBBANT FEL
együtt tört fel autókat Szegeden. A gépKÉT LÁNY KEZÉBEN
járművekből szerszámokat, szerszámgéSúlyosan megsérült két nagymágocsi
peket, laptopot, valamint készpénzt tulajdonítottak el több mint 4 millió forint fiatal, akiknek a kezében füstgránát robbant fel.
értékben.
A lányok otthon próbálták ki az eszA nyomozók az adatgyűjtés során megállapították a feltételezett elkövetők sze- közt.
A baleset 2019. december 1-én történt.
mélyazonosságát, akiket 2019. december
5-én tetten értek, miközben újabb bűn- A pirotechnikai terméket egyik barátjuk
cselekményt kíséreltek meg elkövetni. adta a két fiatalnak, akik kézben tartva
Elfogásukat követően előállították őket a akartak vele fotót készíteni. Az utcán állSzegedi Rendőrkapitányságra, ahol lopás va a füstgránátot meggyújtották, majd
bűntettének megalapozott gyanúja miatt az a lányok kezében felrobbant. A baleset során maradandó kézsérülést szenindult ellenük büntetőeljárás.
A rendőrök kihallgatásukat követően vedtek. Az ügyben a Szentesi Rendőrőrizetbe vették a gyanúsítottakat és elő- kapitányság gondatlanságból elkövetett
terjesztést tettek letartóztatásuk indítvá- súlyos testi sértés miatt indított eljárást
ismeretlen tettes ellen.
nyozására.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a
pirotechnikai
eszközök használata során
KÖRÖZÖTT BMW KISZOMBORON
kiemelt fontossággal bír a biztonság!
Minden esetben olvassák el a használati
A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a útmutatót, és mindig tartsák be az abban
foglaltakat!
Csongrád megyei határátkelőhelyen.
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NYÍLT NAPOT TARTOTT
A SZEGEDI RENDÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM
Csaknem száz érdeklődő volt kíváncsi a rendőri hivatás rejtelmeire a Szegedi
Rendészeti Szakgimnázium nyílt napján.
A program során számos szakterületi érdekességgel és a jelentkezéshez szükséges
tudnivalókkal várták a fiatalokat.

A rendezvényen 2019. november 28án vehettek részt a pályaválasztás előtt
álló fiatalok. Az érdeklődőket az iskolában oktató rendőrök tájékoztatták a felvételi eljárás menetéről és a követelményekről, de tájékozódhattak az oktatás
körülményeiről is. Az iskola tanulói és
a megye rendőrei több bemutatóval is
készültek a látogatóknak, akik például
bűnügyi technikusok előadásán vehettek részt és megnézhették az alaki szemle
gyakorlatait. Az intézmény lőterén lehetőség adódott a rendőrség által használt
lőfegyverek megtekintésére, de a tanulók
az akadálypálya teljesítését is bemutatták
az érdeklődőknek.
ŐRIZETBEN A KERÉKPÁRTOLVAJ
A rendőrök a bejelentést követően egy
napon belül elfogtak egy helybeli férfit, aki a megalapozott gyanú szerint két
biciklit tulajdonított el Szegeden. Lopás
miatt kell felelnie.
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filmeken látta. Eközben barátnője azt figyelte, hogy jön-e valaki. A pár nem tudta elindítani az autót, ezért elhagyták a
helyszínt.
A rendőrök a bejelentést követően néhány órán belül megállapították a feltételezett elkövetők személyazonosságát,
akiket gyanúsítottként hallgattak ki. Ellenük jármű önkényes elvétele bűntett
A 44 éves gyanúsított 2019. novem- kísérletének megalapozott gyanúja miatt
A nyomozók a szatymazi ingatlanban
ber 23-án éjszaka bement az egyik sze- indult büntetőeljárás.
2019. november 19-én tartott kutatás sogedi lépcsőházba, ahonnan elvitt egy
rán egy kábítószer készítésére alkalmas
lezárt kerékpárt. A Szegedi Rendőrkapilabort találtak, amely amfetamin előálELVITTE A BEVÉTELT
tányság nyomozói a bejelentést követően
lítására, valamint új pszichoaktív anyag
adatgyűjtést végeztek, amelynek során a
A nyomozók gyanúsítottként hallgat- feldolgozására szolgált. Itt 89 gramm
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság tak ki egy sándorfalvi férfit, aki pénzt amfetamint, kábítószer gyártásához
Felderítő Osztályának munkatársaival vitt el egy söröző kasszájából Hódmező- szükséges vegyszereket, valamint készegyüttműködve, rövid időn belül meg- vásárhelyen. Lopás miatt indult ellene el- pénzt, míg két szegedi ingatlanban öszállapították a feltételezett elkövető sze- járás.
szesen 44 darab kábító hatású anyaggal
mélyazonosságát, aki ellen lopás bűntett
A feltételezett elkövető 2019. november átitatott papírlapot foglaltak le.
megalapozott gyanúja miatt indult eljá- 18-án délelőtt egy presszóban tartózkoA három nőt és férfi társukat előállírás. A terheltet kihallgatását követően dott a megyei jogú városban. A 32 éves tották a Csongrád Megyei Rendőr-főkaőrizetbe vették és előterjesztést tettek le- gyanúsított arra lett figyelmes, hogy a pitányságra, ahol bűnszövetségben elkötartóztatásának indítványozására.
szórakozóhely pultját elhagyja a személy- vetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés
A helybeli férfinél tartott kutatás alkal- zet. Ezt kihasználva a férfi több mint két- bűntett megalapozott gyanúja miatt inmával megtalálták a keresett kétkerekűt százötvenezer forintot vett ki egy kasz- dult ellenük büntetőeljárás. V. Évának és
és lefoglaltak egy másik biciklit is, amit sza alatti fiókból, ezután pedig távozott. J. Zoltánnak bűnszövetségben elkövetett
a gyanú szerint szintén lopott. A rend- A pultos miután észrevette a bankjegyek kábítószer birtoklása bűntett miatt is feőrök az egyik kerékpárt visszaadták tu- hiányát, bejelentést tett a rendőrségen.
lelnie kell.
lajdonosának, a másik gazdáját azonban
A rendőrök a gyanúsítottakat kihallgaA rendőrök az adatgyűjtés során römég keresik.
vid időn belül megállapították a feltétele- tásukat követően őrizetbe vették és előA Szegedi Rendőrkapitányság kéri, zett elkövető személyazonosságát, akit a terjesztést tettek letartóztatásuk indítváhogy a képen látható bicikli tulajdonosa Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság- nyozására.
jelentkezzen személyesen a rendőrkapi- ra előállítottak. Gyanúsítotti kihallgatátányságon (6721 Szeged, Párizsi krt. 16- sán a férfi elismerte a cselekmény elköTETTEN ÉRTÉK A FATOLVAJT
22.) a tulajdonjogot hitelt érdemlően iga- vetését, ellene lopás vétség megalapozott
zoló okirattal, számlával vagy egyéb más gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
A feltételezett elkövető 2019. szeptember
irattal. Telefonon is érdeklődhetnek a 06Az eltulajdonított pénz egy részét a 24-e és 26-a között háromszor ment ki a
62-562-400-as telefonszámon.
nyomozók lefoglalták és visszaadták a Kistelek külterületén fekvő erdős területre.
Minden alkalommal két köbméter fát vátulajdonosának.
gott össze saját motoros fűrészével, majd
NEM SIKERÜLT BEINDÍTANI
hazaszállította a rönköket. Az utolsó esetDROGLABORT SZÁMOLTAK FEL
A megalapozott gyanú szerint a két fiben azonban a terület körzeti megbízottai
CSONGRÁD MEGYÉBEN
atalkorú 2019. november 19-én este az
igazoltatták az 53 éves férfit, aki a rakoegyik kisteleki parkolóban megpróbált
Több helyszínen tartottak kutatást a mánya eredetét nem tudta igazolni.
beindítani és elvinni, egy ott leállított Csongrád megyei nyomozók, melynek
A feltételezett elkövetőt a nyomozók
gépkocsit. A fiú betörte az ablakot, meg- során nagyobb mennyiségű amfetamint gyanúsítottként kihallgatták, aki részlebontotta a műszerfalat, és a vezetékeket és új pszichoaktív anyagot foglaltak le.
tes beismerő vallomást tett. Ellene lopás
eltépve, majd újra összekötve megpróbálA megalapozott gyanú szerint K. Éva és bűntett elkövetésének megalapozott gyata beindítani a járművet, ahogyan azt a K. Lászlóné 2019 márciusától napi rend- núja miatt indult eljárás.
A férfi házánál tartott kutatás során a
szerességgel, szervezetten értékesítettek
úgynevezett dizájner drogokat több sze- rendőrök lefoglalták a több mit százötvenezer forint értékű szállítmány egy részét.
gedi fogyasztó részére.
A Kisteleki Rendőrkapitányság a szükAz új pszichoaktív anyagot V. Éva és
J. Zoltán egy szatymazi hétvégi házban séges eljárási cselekményeket elvégezdolgozta fel, majd azt V. Éva juttatta el te, és az ügy iratait a napokban átadta az
a kereskedelmet bonyolító társainak és ügyészségnek.
Forrás: Police.hu
más fogyasztóknak.
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ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK
AZ AUTÓPÁLYÁN

EGYEZTETŐ FÓRUM
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a megyei egyházak vezetőivel, illetve képviselőivel egyeztetett 2019.
december 5-én, Székesfehérváron.
A konzultáció alkalmával a főkapitány
tájékoztatta a meghívottakat a rendőrfőkapitányság 2019. évben végzett munkájáról, emellett a résztvevők közösen
értékelték az idei esztendő együttműködésének tapasztalatait és eredményeit.
Az egyeztető értekezlet évről-évre lehetőséget biztosít a rendőrség és az egyházak
közötti még szorosabb és hatékonyabb
együttműködés kialakítására és iránymutatást ad a további - főként bűnmegelőzési területet érintő - tevékenység elmélyítésében.

Az M6-os autópálya Fácános Pihenőhelyénél tartóztatták fel a szerb állampolgárságú sofőrt és nyolc utasát a rendőrök.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársai az M6-os autópálya 40-es
kilométerénél, Besnyő térségében ellenőriztek egy Opel típusú szerb honosságú
személygépkocsit 2019. december 4-én 9
óra 10 perckor. A gépjármű 24 éves külföldi sofőrje, valamint nyolc utasa Budapest irányába tartott a gyorsforgalmi
úton, amikor a rendőrök feltartóztatták
őket. A gépjárműben utasként helyet foglaló nyolc férfi szír állampolgárnak vallotta magát, de sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk
személygépkocsit, aminek a vezetője a jogszerűségét nem tudták hitelt érdemrendőri jelzés ellenére nem volt hajlan- lően igazolni.
dó megállni. A sofőr továbbhajtott, majd
elvesztette uralmát a jármű felett, és az
árokba csapódott, melynek következtében ő, és utasa megsérültek.
Az intézkedések során a rendőrök
megállapították, hogy a 39 éves pusztaszabolcsi lakos ittasan közlekedett, vezetői engedéllyel sem rendelkezett, és a járművezetéstől is el volt tiltva.

A gyanú szerint a gépkocsit vezető
szerb állampolgárságú férfi segítette a
külföldieket abban, hogy miután jogellenesen átlépték Magyarország államhatárát, eljussanak Nyugat-Európába.
A nyolc határsértőt és segítőjüket a rendőrök a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították, ahol a járművezető
ellen embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőelRENDŐRI JELZÉS ELLENÉRE
járás,
míg a gépkocsi további nyolc utaSEM ÁLLT MEG
sa esetében a rendőrök a hatályos magyar
Pusztaszabolcs és Velence közötti útA Gárdonyi Rendőrkapitányság mun- jogszabályoknak megfelelően intézkedszakaszon, a járőrök ellenőrizni akar- katársai a férfit őrizetbe vették és bünte- tek az ideiglenes biztonsági határzárhoz
tak 2019. december 4-én este egy Opel tőeljárást kezdeményeztek vele szemben. való visszakísérésükről.
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KEGYETLEN TRÉFA
Egy férfi holttestét találták meg Nagylókon, 2019. november 29-én a hajnali
órákban.
A nyomozás eddigi adatai szerint három férfi egy nagylóki szórakozóhelyen
italozott, amikor a teraszon egy ittas, alvó férfira figyeltek fel. Hátára először egy
felfordított széket raktak, mivel ezt jó
„tréfának” gondolták, egy szigetelőszalaggal szorosan a magatehetetlen embert
körbetekerték, majd magára hagyták a
hidegben.
A sértett az éjszaka során próbálta magát kiszabadítani, azonban az összekötözött székkel együtt felborult és a hideg
kövön kihűlt.
A 30, a 32, és a 37 éves nagylóki férfiakat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
nyomozói gondatlan emberölés vétsége
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
GYALOGOST ÜTÖTT EL
Egy 24 éves bakonycsernyei lakos haladt autójával a 8216-os számú főúton,
2019. november 20-án a délutáni órákban, amikor egy kanyarba érve észlelte,
hogy az úttestre egy gyalogos lép ki elé.

Az ütközést már nem tudta elkerülni és
elütötte az 56 éves balinkai férfit.
A balesetben a gyalogosnak súlyos sérülései keletkeztek.
A Móri Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
Az őszi időjárás során megváltoznak
az út- és látási viszonyok, amelyek lényegesen megnövelik a baleseti kockázatot. Ilyenkor nagyobb körültekintéssel kell
közlekedni. A korai sötétedés miatt a látni és látszani elvnek érvényesülnie kell.
Nagyobb figyelmet kell fordítani a gyalogosan közlekedőkre. A balesetek többsége
szabálykövető magatartással, körültekintéssel elkerülhető lehetne.
...hogy mindenki hazaérjen!
ELTŰNÉS MIATT KERESSÜK
VERÉCZE BARBARÁT
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Verécze Barbara eltűnése ügyében.
A fiatal lány 2019. november 16-án
adonyi lakhelyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról,
és a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Verécze Barbara 168 centiméter magas, vékony testalkatú, szemüveget visel.
Jelenleg feketére festett, vállig éri hajat
visel, a fényképtől eltérően. Eltűnésekor
zöld szőrmés téli kabátot, zöld felsőt és
kék farmert viselt, piros női kézitáskát
hord.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
kéri, hogy aki a képen látható Verécze

Barbarát felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, jelentkezzen
személyesen a rendőrkapitányságon,
vagy hívja a 06-25/510-510 telefonszámot, vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú”
zöldszámán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.
ITTASAN OKOZOTT BALESETET
DUNAÚJVÁROSBAN
Az 53 éves férfi az autójával közlekedett
Dunaújvárosban, 2019. november 18-án
az esti órákban, a víztorony közelében,
amikor először egy parkoló BMW-nek
ütközött, majd megállás nélkül tovább
hajtott. Egy közeli utcába érve másik parkoló autónak is nekiütközött, azonban
autójával már nem tudott tovább menni.
A megrongált autók tulajdonosai az esetet látva, a sofőrt visszatartották és értesítették a rendőrséget.
A kiérkező járőrök megállapították,
hogy a férfi vezetés előtt alkoholt ivott,
ezért előállították mintavételre. A dunaújvárosi sofőr vezetői engedéllyel nem
rendelkezett, így nem csak az ittas járművezetés és közlekedési baleset okozása bűncselekmények miatt indult ellene
eljárás, hanem szabálysértési eljárást is
kezdeményeztek vele szemben a rendőrök.
Forrás: Police.hu
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CSOMAGMEGŐRZŐBŐL LOPOTT,
KERESSÜK

KÉSELÉS GYŐRBEN

A Győr-Moson-Sopron Megyei RendA győri nyomozók a lakosság segítsé- őr-főkapitányság emberölés bűntett kígét kérik az ismeretlen elkövető azonosí- sérlet elkövetésének megalapozott gyatásához.
núja miatt indított nyomozást egy 17
A Győri Rendőrkapitányság eljárást indí- éves fiatalkorú fiúval szemben.
tott lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a kéEgy mosonmagyaróvári ház pincépen látható ismeretlen férfi, 2019. novemjében igazoltattak a járőrök négy férfit
ber 30-án 8 óra körül, egy győri bevásár2019. december 1-jén 21 óra 45 perckor.
lóközpont csomagmegőrzőjéből ellopott
A helyiségben felállított asztalon több
egy személyes iratokat tartalmazó tárcát.
kábítószergyanús anyagot találtak az inAz elkövetőről a biztonsági kamerák
tézkedők, ezért átvizsgálták az ott szórafelvételt készítettek.
kozó fiatalemberek ruházatát is. Ennek
A rendőrségre 2019. december 5-én 12 során több fecskendőben, valamint zacsóra körül érkezett a bejelentés arról, hogy kóban kristályos szerkezetű kábítószeraz egyik győri oktatási intézményben ké- gyanús anyagokra, illetve zöld növényi
selés történt. A rendőrök a helyszínen származékokra és egy őrlőre bukkantak,
megállapították, hogy egy 51 éves tanár- amiket lefoglaltak. A járőrök a 29 éves
nőt egy 17 éves fiatalkorú fiú egy késsel oroszlányi, illetve a két 25 és egy 21 éves
hátba szúrt. A rendőrök a fiatalt elfogták, helybéli férfit elfogták, majd a rendőrkaa Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr- pitányságra előállították őket.
A nyomozóknak a fiatalok elismerték,
főkapitányságra előállították, ahol vele
A rendőrség kéri, hogy aki a képen lát- szemben emberölés bűntett kísérlet el- hogy fogyasztottak kábítószert, amit a
ható férfit felismeri, személyazonossá- követésének megalapozott gyanúja miatt velük szemben alkalmazott drogteszt is
gával vagy tartózkodási helyével, illetve eljárást indítottak. Elszámoltatása, illet- igazolt, ezért 2019. december 2-án kábía bűncselekménnyel kapcsolatban in- ve a tanúk kihallgatása jelenleg is folya- tószer birtoklása vétség elkövetésének
formációval rendelkezik, jelentkezzen matban van. A sértettet a mentők kór- megalapozott gyanúja miatt mindegyiküket gyanúsítottként hallgatták ki.
a Győri Rendőrkapitányságon, illetve házba vitték.
névtelensége megőrzése mellett hívja a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főELTŰNÉS MIATT KERESSÜK
KÁBÍTÓSZERGYANÚS
kapitányság Tevékenység-irányítási KözNÉMETH IMRÉT
ANYAGOKAT BIRTOKOLTAK
pontját a 06-96-417-329-es hívószámon
A kapuvári rendőrök az állampolgávagy az ingyenesen hívható 06-80-555A mosonmagyaróvári járőrök négy
111-es „Telefontanú” zöldszámát, illetve férfival szemben intézkedtek, mindegyi- rok segítségét kérik. A Kapuvári Renda 107 vagy a 112 központi segélyhívó te- küknél találtak kábítószergyanús anya- őrkapitányság körözési eljárást folytat
Németh Imre, kapuvári lakos eltűnése
lefonszámok valamelyikét.
gokat.
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ügyében. A rendelkezésre álló adatok
szerint az 54 éves férfi 2019. november
17-én 19 óra és 2019. november 19-én 8
óra közötti időben távozhatott lakhelyéről, azóta ismeretlen helyen tartózkodik,
életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek
eredményre.

A Kapuvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Németh
Imre tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon,
illetve névtelensége megőrzése mellett
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 107 vagy 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
ELÜTÖTTE A BICIKLIST
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2019. november 26án 18 óra 10 perckor Mihályi belterületén,
ahol egy személyautó ütközött egy kerékpárossal.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint egy Dacia típusú személyautó sofőrje egy útkereszteződéshez érve úgy

kezdte meg kanyarodását, hogy nem biztosított elsőbbséget a neki szemből érkező, szabályosan közlekedő kerékpárosnak. Ennek következtében összeütköztek
és a biciklis az úttestre esett. A 61 éves
nőt a mentők kórházba vitték.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Baleset-megelőzési Bizottság felhívja a közlekedők figyelmét az alábbiakra:
• Minden körülmények között tartsák
be a KRESZ által előírt szabályokat!
• A járművezetők mindig az időjárási és
látási viszonyoknak megfelelő sebességgel
és figyelemmel vezessék gépjárműveiket!
• Az őszi megváltozott látási- és fényviszonyok miatt különösen fontos a jó láthatóság, észlelhetőség.
• Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között csak akkor szabad
közlekedni, ha az megfelelően ki van világítva.
• A közlekedésben mind a látás, mind a
láthatóság rendkívül fontos, ezért a kerékpárt a jogszabályban meghatározott kötelező fényforrással és fényvisszaverővel kell
felszerelni.
• Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt kötelező viselnie, lakott területen belül ajánlott.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott az országos Light Friday elnevezésű akcióhoz.
… hogy mindenki hazaérjen!

LOPOTT BANKKÁRTYÁT
HASZNÁLT, KERESSÜK
A Győri Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a
képeken látható ismeretlen személy 2019.
november 3-án 13 óra körül Győrben,
egy bankautomatából készpénzt vett fel,
egy korábban ellopott bankkártyával.
Az elkövetőről a biztonsági kamerák
felvételt készítettek.

RABOLT, MAJD FELADTA MAGÁT
A rendőrségre 2019. november 26-án
18 óra 20 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy ismeretlen férfi kirabolt egy
dohányboltot Győrben. A kiérkező rendőröknek a sértett elmondta, hogy este hat
óra után egy kabátot és sapkát viselő 30
év körüli férfi lépett be az üzletbe, majd
elővett egy kést és a bevétel átadására
szólította fel őt. Az eladó átadta a pénzt
a rablónak, aki ezután gyorsan távozott
a boltból.
A rendőrök megkezdték a rabló felkutatását, információkat, adatokat gyűjtöttek a beazonosítása érdekében. Másnap
délelőtt a Győri Rendőrkapitányságon
megjelent a bűncselekmény elkövetője, hogy önként feladja magát. A nyomozók a férfit, elfogását követően, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt
– őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként
hallgatták ki.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható elkövetőt felismeri, személyazonosságával vagy tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban
információval rendelkezik, jelentkezzen
a Győri Rendőrkapitányságon, illetve
névtelensége megőrzése mellett hívja a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon
vagy az ingyenesen hívható 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámát, illetve
a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét.
Forrás: Police.hu
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NEKIMENT EGY TROLINAK
A rendelkezésre álló adatok szerint
közlekedési baleset történt Debrecenben, a Nyugati és Széchenyi utcák kereszteződésében 2019. december 6-án 9
óra 30 perc körül. Egy férfi az általa vezetett személygépkocsival, a forgalommal
szemben közlekedett a Széchenyi utcán,
majd jobbra kanyarodott a Nyugati utca
szemközti forgalmi sávjába, ahol összeütközött egy trolibusszal. A sofőr a baleset után magára zárta a gépkocsit, ahonnan a rendőrök szabadították ki.

a földre esett. A földön fekvő férfit ezt
követően a gyanúsítottak több alkalommal megütötték, megrúgták, ami miatt
a 26 éves helyi lakos könnyű sérüléseket
szenvedett. A társaságban lévő T. Zoltán
a bántalmazás után a sértett járműjéhez ment és betörte annak szélvédőjét.
A helyszínre érkező rendőrök a társaság
tagjait elfogták és előállították a rendőrkapitányságra.
A nyomozók T. Norbertet és T. Józsefet
csoportosan elkövetett garázdaság bűntett és súlyos testi sértés bűntett kísérlet,
míg testvérüket, T. Zoltánt még rongálás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták. Mindhárman
beismerő vallomást tettek.
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
az ügy vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és
az iratokat átadta az ügyészségnek.

A bűnügyesek előállították a férfi barátnőjét is, egy 24 éves nőt, aki a megalapozott gyanú szerint a párjával közösen
vásárolt tiltott szereket két másik debreceni lakostól, majd miután azt együtt kiporciózták, Debrecenben árulták.
A Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai a másik két terjesztőt
– egy 26 és egy 29 éves debreceni lakost
– 2019. november 25-én és november 26án elfogták és előállították a Debreceni
Rendőrkapitányságra.
A nyomozás során beszerzett információk alapján felmerült a gyanú még két
helyi lakossal szemben is, akiket a rendőrök szintén kézre kerítettek és kihallgattak. Ők a megalapozott gyanú szerint új
pszichoaktív anyaggal kereskedtek.

TILTOTT SZEREKKEL
KERESKEDTEK DEBRECENBEN

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
közúti baleset gondatlan okozása vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást egy 70 éves
férfival szemben.
A nyomozás adatai szerint a helyi lakos az általa vezetett személygépkocsival
közlekedett 2019. október 17-én 9 óra körül Berettyóújfaluban, a Népliget utcán.
A sofőr, amikor a Népliget utca - Kádár
Vitéz utca - Toldi utca kereszteződéséhez
ért, az ott kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére nem
adott elsőbbséget egy kerékpárosnak,
akinek nekiütközött. A baleset következ-

A 44 éves sofőrrel szemben felmerült
a bódultság, valamint ittasság gyanúja,
A debreceni rendőröknek olyan inezért az egyenruhások mintavétel céljá- formáció jutott a tudomására, hogy egy
ból előállították.
helyi férfi kábítószert és új pszichoakA Debreceni Rendőrkapitányság vizs- tív anyagot terjeszt. A nyomozók a Cívis
gálja az eset körülményeit.
Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen 2019. november 25én
elfogta a 22 éves férfit, akit kábítóÜTÖTTÉK, RÚGTÁK ÉS MÉG
szer-kereskedelem
bűntett elkövetésének
A KOCSIJÁT IS MEGRONGÁLTÁK
meglapozott gyanújával kihallgattak.
A nyomozás adatai szerint egy három
főből álló társaság és egy helyi férfi között dulakodás alakult ki Balmazújvárosban, a Bethlen és Rákóczi utca kereszteződésénél 2019. augusztus 31-én 1
óra körül, amely következtében a sértett
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tében a biciklis elesett, és súlyos sérüléseket szenvedett.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság a
nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte,
és az iratokat átadta az ügyészségnek.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a balesetek elkerüléséért maguk
a közlekedők tehetnek a legtöbbet. Fontos,
hogy szabálykövetően, türelmesen és toleránsan közlekedjenek!
...hogy mindenki hazaérjen!
RABLÁS DEBRECENBEN
Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019.
november 22-én 3 óra körül arról, hogy
Debrecenben, egy Hunyadi utcai szórakozóhely előtt egy nő bántalmazott egy
férfit és elvette a telefonját. Az egyenruhások adatot gyűjtöttek, amely eredményeként még a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt, akinek a ruházatában
megtalálták az ellopott telefont is. A járőrök a 33 éves balkányi lakost előállították a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vele szemben – őrizetbe
vétele mellett – rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
büntetőeljárást.

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
DEBRECENBEN
Nyugdíjas rendőrök és közalkalmazottak számára szervezett találkozót 2019.
november 21-én a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság. A korábbi munkatársakat Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
köszöntötte.
Az eseményen dandártábornok úr elismerésben részesítette Rácz Tibor nyugalmazott rendőr őrnagyot, a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-főkapitányság, Vizsgálati Osztály volt fővizsgálóját, Hockné
Török Margit nyugalmazott rendőr őrnagyot, a Debreceni Rendőrkapitányság
volt beosztottját, Horváth Vince nyugalmazott rendőr őrnagyot, a Debreceni
Rendőrkapitányság, Gazdaságvédelmi
Osztály volt főnyomózóját, Bugyi Tibor
nyugalmazott rendőr főtörzszászlóst, a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Vasúti Alosztály volt nyomozóját, Szemere Bálintné nyugalmazott rendőr törzszászlóst, a
Debreceni Rendőrkapitányság volt előadóját és Molnár János nyugalmazott
rendőr törzszászlóst, a Debreceni Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály volt
vizsgálóját.
Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok továbbá dicséretben és jutalomban

részesítette V. Kiss Imre nyugalmazott
rendőr alezredest, a Debreceni Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály volt kiemelt fővizsgálóját, és Karika György
nyugalmazott rendőr törzszászlóst, a
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, volt
körzeti megbízottját.
A találkozón megjelent vendégek kellemes hangulatú vacsora közben felelevenítették szakmai múltjukat és a fegyveres
testületnél átélt élményeiket. A résztvevők az ünnepi műsor keretében az MH. 5.
Bocskai Lövészdandár helyőrségi zenekarának műsorát is megtekinthették.
FIZETÉS NÉLKÜL TÁVOZOTT
A SZÁLLODÁKBÓL
A rendőrségre 2019. február 17-én tettek bejelentést egy hajdúszoboszlói szálloda alkalmazottjai arról, hogy egyik
vendégük fizetés nélkül távozott. A nyomozók adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, amelynek eredményeként azonosították a feltételezett elkövetőt, akivel
szemben elfogatóparancsot adtak ki.
A szolnoki férfi azonban nem sokkal később, 2019 áprilisában visszatért Hajdúszoboszlóra, és megszállt egy másik
hotelban. A feltételezett elkövetőt egy
szolgálaton kívüli rendőr felismerte, majd
kollégái segítségével előállította a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A gyanúsított ekkor még szabadlábon hagyása mellett védekezhetett.

A nyomozás felderítése során a rendőrök azonban megállapították, hogy a
férfi országszerte követett el ilyen és ehhez hasonló bűncselekményeket. A gyanúsított szállodáról szállodára járt, azonban sehol nem fizetett. A hajdúszoboszlói
rendőrök 2019. november 18-án már 21
rendbeli csalás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki
a férfit, akit ezt követően bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság november 21-én elrendelt.
Forrás: Police.hu
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A LOPOTT KABÁTBAN MENT
VISSZA A HELYSZÍNRE

A nyomozás vizsgálati szakaszában a
pétervásárai rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az iratokat a napokban átadták az ügyészségnek.

Egy 42 éves egri nő a gyanú szerint
2019. november 29-én 18 óra 45 perc körül Egerben, az egyik bevásárlóközpontFÉL ÓRÁN BELÜL BILINCSBEN
ban jogtalanul hozzáfért egy értékmegőrző szekrényéhez, melyből két kabátot
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányés egy mobiltelefont eltulajdonított. Háság Tevékenység-irányítási Központjába
rom nappal később visszament az egyik
2019. november 27-én 11 óra körül érlopott kabátban a helyszínre, ahol a biz- sérlet elkövetése miatt folytatta a nyomo- kezett bejelentés, miszerint a kerecsendi
tonsági őr felismerte és visszatartotta őt a zást, mely vizsgálati szakaszában a rend- postán egy ügyintézésre várakozó idős
őrök a szükséges eljárási cselekményeket asszony kezéből egy ismeretlen férfi kirendőrök kiérkezéséig.
elvégezték, és az ügyben keletkezett ira- vett egy irattartót, melyben csekkek és a
tokat a napokban megküldték az ügyész- készpénz volt, majd elszaladt a helyszínségnek.
ről. A körzeti megbízott a polgárőrökkel közösen megkezdte az elkövető felkutatását. A 42 éves helyi lakost néhány
BETÖRTEK EGY
percen
belül a település egyik utcájában
BÜKKSZENTERZSÉBETI HÁZBA
elfogták, és ruházatából előkerült az erőAz Egri Rendőrkapitányság Pétervásá- szakkal elvett pénz is.
rai Rendőrőrse lopás bűncselekmény elA rendőrök az Egri Rendőrkapitánysákövetésének gyanúja miatt folytatott el- gon rablás bűntett elkövetésének gyanúja
A nyomozók P. Sándornét az Egri járást két bükkszenterzsébeti férfi ellen, miatt kihallgatták a férfit, őrizetbe vették,
Rendőrkapitányságon lopás bűntett el- akik 2018. december 22-én 18 óra és dec- továbbá előterjesztést tettek letartóztatákövetése miatt hallgatták ki, melyen be- ember 23-án 8 óra között az ajtót befe- sának indítványozására.
ismerő vallomást tett, továbbá lefoglalták szítve bementek egy helyi családi házba
tőle a lopott ruhákat és a telefont, melye- és onnan láncfűrészt, monitort, szőnyeket 2019. december 3-án visszaadtak a get és egyéb használati tárgyakat tulajdonítottak el, majd azokat tovább értékesísértettnek.
tették.
Az eljárás során a rendőrök azonosítotEGY MÁTRADERECSKEI
ták
a bűncselekmény elkövetésével gyaHÉTVÉGI HÁZBA TÖRT BE
núsítható 22 éves és 30 éves férfit, akiket
A Heves Megyei Rendőr-főkapitány- kihallgattak.
ság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. november 13-án délután egy
mátraderecskei férfi tett bejelentést, aki
elmondta, hogy a szomszédjában lévő
hétvégi házba betörtek. A helyszínre érkező rendőrök elfogták a bent lévő férfit.
Az 54 éves helyi lakos a gyanú szerint
az ingatlan ajtajának üvegét egy fadeszkával betörte, azon bemászott, majd kuA sértettnek a bűncselekmény során
tatni kezdett, amikor tetten érték a rendnem keletkezett orvosi ellátást igénylő
őrök. Ellene az Egri Rendőrkapitányság
sérülése.
Pétervásárai Rendőrőrse lopás vétség kí-
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LEZÁRATLAN
TEHERGÉPKOCSIBÓL LOPTA
EL A TÁSKÁT

GYÖNGYÖSÖN LOPOTT
ŐRIZETLENÜL HAGYOTT
KERÉKPÁRT ÉS ROBOGÓT

Az Egri Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat
eljárást egy 23 éves helyi lakossal szemben.
A nyomozás adatai alapján Cs. Csaba
2019. november 25-én 10 óra 15 perc körül Egerben, a II. Rákóczi Ferenc út egyik
parkolójában egy lezáratlan tehergépjármű utasterének ajtaját kinyitotta és onnan eltulajdonított egy táskát, a benne lévő készpénzzel, iratokkal együtt.
A rendőrök rövid időn belül azonosították a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható férfit, akit lakóhelye közelében elfogtak és a városi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgattak ki.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya két rendbeli lopás bűncselekmény elkövetése miatt folytatott eljárást egy 31 éves helyi férfival szemben.
B. Krisztiánt azzal gyanúsítják, hogy
2019. július 19-én délután a városban, a
Kolozsvári úton található egyik üzlet elől
eltulajdonított egy lezáratlan robogót.
A járművet eladta egy ismerősének, akitől a rendőrök lefoglalták.
Továbbá, 2019. augusztus 5-én 19 óra
körül az Alkotmány utca egyik élelmiszer boltja elől egy kerékpárt lopott el,
míg azt a tulajdonosa a vásárlás idejére
őrizetlenül hagyta.

BALESETNÉL DERÜLT KI
A RENDSZÁMCSERE
A járőrök 2019. szeptember 26-án délután egy közlekedési baleset miatt intézkedtek Egerben, a Barkóczy úton. A rendőrök megállapították, hogy a balesetben
érintett Opel típusú személygépkocsin
lévő hatósági jelzés egy másik járműhöz
tartozik. A 33 éves sofőrt előállították a
városi rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásakor elismerte, hogy egy ismerősétől kérte a rendszámokat, és azokat ő
szerelte át. Sz. András ellen egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytatták az eljárást.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, tartózkodási helyéről vagy a balesettel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a Füzesabonyi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályán, vagy tegyen bejelentést a 06/36-522A nyomozás vizsgálati szakaszában 111-es szám 4039-es mellékén, továbbá
a Gyöngyösi Rendőrkapitányság mun- az ingyenesen hívható 107 vagy 112 közkatársai a szükséges eljárási cselekmé- ponti segélyhívó telefonszámok valamenyeket elvégezték, és az ügyben keletke- lyikén, illetve névtelensége megőrzése
zett iratokat a napokban megküldték az mellett a 06-80/555-111-es „Telefontanú”
zöldszámán.
ügyészségnek.
KERÉKPÁROS LÖKTE FEL
AZ IDŐS NŐT

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztálya nyomozást folytat
ismeretlen tettes ellen közúti baleset okozása bűncselekmény gyanúja miatt.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2019. november 18-án 8
óra 50 perc körül Besenyőtelken, a Fő
út 33. szám előtti járdán Dormánd felől Poroszló irányába közlekedett egy
kerékpáros, aki a buszmegálló padkájára felugratott, ott elvesztette egyensúlyát, majd egy gyalogost is fellökve
elesett.
A nyomozás vizsgálati szakaszában az
Az ismeretlen férfi segítséget nyújtott
Egri Rendőrkapitányság munkatársai a az idős asszonynak, majd távozott a helyszükséges eljárási cselekményeket elvé- színről.
gezték, és az ügyben keletkezett iratokat
Az elsődleges orvosi vélemény alapján
a napokban megküldték az ügyészség- a nőnek nyolc napon túl gyógyuló súlyos
nek.
sérülése keletkezett.

LOPÁS MIATT INDULT
ELLENE ELJÁRÁS
Egy 25 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak a nyomozók, hogy 2019. november 17-21. között a kerítésen átmászva bement egy gyöngyösi ingatlan területére,
ahol egy melléképület vas ajtajának egyik
felét leemelte és eltulajdonította.
Továbbá egy másik helyiségbe a lakatpántot eltávolítva bejutott, és onnan szerszámgépeket, valamint egy garázsajtóhoz tartozó berendezést lopott el.
A rendőrök K. Renátót a bejelentést követően három órán belül elfogták lakóhelye közelében és előállították a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra. Kihallgatásakor
beismerő vallomást tett. Ellene lopás
bűncselekmény elkövetése miatt indult
eljárás.
Forrás: Police.hu

2019 december - 2020 január | Pandúr

Pandur_2019_december.indd 25

25
2019. 12. 13. 15:57:46

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ták az ott lakó D. Imrét, aki beismerte a
Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen bűncselekmény elkövetését. A nyomoemberölés vétség elkövetésének megala- zók a férfit elfogták és gyanúsítottként
Magára hagytak egy magatehetetlen pozott gyanúja miatt, míg a nő ellen se- kihallgatták, az ellopott készüléket pedig
férfit Kenderes egyik utcáján, miköz- gítségnyújtás elmulasztása vétség elkö- a kutatás során lefoglalták.
ben a hőmérséklet fagypont körül volt. vetésének meglapozott gyanúja miatt
A nyomozók két férfit gondatlanságból el- folytat nyomozást.
RABLÁS EGY ÜVEG ITALÉRT
követett emberöléssel és egy nőt segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítanak.
Rövid időn belül elfogták a rendőrök
�1 FOKBAN EGY PADON
Bejelentés érkezett a rendőrségre még
azt a férfit, aki egy üveg szeszes italért ra2019. december 4-én reggel, miszerint
A Szolnoki Rendőrkapitányság járőrei bolt egy törökszentmiklósi üzletben.
Kenderesen a közterületen egy férfi holt- 2019. december 5-én 2 óra 30 perckor
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitánytestet találtak. Az elsődleges adatok és Szolnok egyik buszmegállójában, a pa- ság eljárást indított rablás bűntett elköinformációk alapján bűncselekmény don egy félig fekvő helyzetben lévő nőt vetésének megalapozott gyanúja miatt V.
gyanúja nem merült fel. A tapasztalt nyo- vettek észre.
Csaba ellen. A 28 éves törökszentmiklómozók azonban rövid időn belül olyan
A rendőrök – az éjszakai mínuszokat is si lakos 2019. december 2-án 16 óra után
bizonyítékok birtokába jutottak, ame- figyelembe véve - azonnal megálltak, és a egy törökszentmiklósi üzletben kabátja
lyek felvetették a gyanút, hogy bűncse- szemmel láthatóan bajba került nő segít- alá rejtett egy üveg szeszes italt, majd a
lekmény történt. A rendelkezésre álló ségére siettek. Próbáltak kommunikálni pénztártól fizetés nélkül távozott.
adatok szerint a 60 éves férfi 2019. dec- az asszonnyal, aki nem tudott reagálni,
ember 3-án az esti órákban egy kenderesi egész teste reszketett, és a bőre tapinthasörözőben tartózkodott.
tóan hideg volt. A járőrök haladéktalanul mentőt kértek a helyszínre. A mentőszolgálat munkatársai elmondták, hogy
a nőn már a kihűlés jegyei mutatkoztak,
ezért kórházba vitték.
EMBERÉLETET KÖVETELT
A GONDATLANSÁG

HÓBAN HAGYOTT NYOMOK
Egészen a betörő házáig vezettek a
nyomok, amiket az elkövető a hóban hagyott Zagyvarékason. A rendőrök rövid
időn belül elfogták a férfit.
Zárórakor két másik vendég kikísérA Szolnoki Rendőrkapitányság lopás
te az utcára a magatehetetlen idős fér- vétség elkövetésének megalapozott gyafit, majd a járdán lefektették, és távoztak. núja miatt indított nyomozást egy zagyA pultos zárást követően látta a földön varékasi lakos ellen. A 29 éves férfi 2019.
fekvő helyi lakost, mégis segítségnyúj- november 29. és 2019. december 3. között
tás nélkül elhagyta a helyszínt. A magára betört Zagyvarékason egy családi házhagyott férfi másnap reggelre a fagypont ba, ahonnan eltulajdonított egy televízikörüli időjárási viszonyok között életét ót. Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai
vesztette.
a helyszínen felfigyeltek egy hóban haAz orvosszakértői vélemény alapján gyott lábnyomra, amelyek egy helyi lakos
halálát kihűlés okozta.
házáig vezettek. A rendőrök elszámoltat-
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A bolt dolgozói észlelték a lopást, és egyikük feltartóztatta a tolvajt. A férfi, hogy el
tudjon menekülni ellökte az alkalmazottat
és elszaladt a helyszínről. A rendőrök rövid
időn belül azonosították, majd elfogták a
jogsértőt, akit a nyomozók gyanúsítottként
kihallgattak és őrizetbe vettek.
ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGAL
KERESKEDETT
A rendőrök őrizetbe vették azt a férfit,
aki több hónapja rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagot Törökszentmiklóson.
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Több hónapnyi, alapos nyomozás eredményeként a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy
törökszentmiklósi lakos ellen.

Az eljárás során beszerzett adatok alapján a 39 éves férfi 2018 szeptembere óta
Törökszentmiklós területén rendszeresen értékesített – fiatalkorúaknak is
- pszichoaktív anyagot. A jogsértő tartózkodási helyein végzett összehangolt
kutatásokon a rendőrök több mint fél kilogramm új pszichoaktív anyagot, több
száz tablettát, kábítószer terjesztéséhez
használatos eszközöket, és közel kettőszázezer forint készpénzt foglaltak le. Zs.
Lászlót a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
TÖBBSZÖR KIRABOLTÁK
Egy szolgálaton kívüli körzeti megbízott információi alapján derült fény egy
súlyos bűncselekményre Martfűn. A két
gyanúsítottat a rendőrök pár órán belül
őrizetbe is vették.
A helyi körzeti megbízott - az állampolgárokkal kialakított jó kapcsolatának
köszönhetően - egy bűncselekményről
szerzett tudomást 2019. november 26-án.
A rendőr, hogy az információt leellenőrizze, megkereste az állítólagos sértettet.
A 64 éves martfűi férfi elmondta, hogy
egy 34 éves női ismerőse és annak 41

A rendőrök a jövőben is hatékony, célirányos ellenőrzéseket fognak végrehajtani a megye közútjain. A szabálykövető állampolgárok védelme érdekében a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság nem hagyja, hogy a felelőtlen emberi magatartás tovább rombolja a
közlekedési morált, és szándékosan, közvetlen baleseti szituációkat idézzen elő.
Fel kell készülni arra is, hogy ha a járművezető épp nem lát az út mentén rendéves barátja 2019 novemberében két al- őrautót, attól még civil autóból lakott tekalommal is megjelentek a lakásán, majd rületen belül és kívül, valamint éjjel és
bántalmazták, és elvették készpénzét. nappal is számíthat a sebességének ellenA rendőrök pár órán belül elfogták, és őrzésére!
rablás bűntett elkövetésének megalapo…hogy mindenki hazaérjen!
zott gyanúja miatt a Szolnoki Rendőrkapitányságon gyanúsítottként kihallgatták
MEGÖLTE GYERMEKÉT
a két jogsértőt. A rendőrség előterjesztést
tett letartóztatásuk indítványozására.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
A 4�ES SZÁMÚ FŐÚT NEM
miatt indított eljárást egy 32 éves nő elREPÜLŐGÉP�KIFUTÓPÁLYA
len. A jelenleg rendelkezésre álló adatok
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász- alapján a kunszentmártoni asszony 2019.
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága november 22-én 12 óra körül otthonukemelt sebességet, vagyis 110 km/h se- ban olyan súlyosan bántalmazta 3 éves
bességet engedélyező közúti jelzőtáb- kisfiát, hogy a gyermek rövid időn belül
lákat helyeztetett ki a 4-es számú főút életét vesztette. A rendőrök az anyát, T.
Törökszentmiklós és Szajol közötti sza- Júliát a helyszínen elfogták. A rendőrség
kaszán.
vizsgálja az eset körülményeit.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző
ÉBER SZOLGÁLAT
Alosztálya a megengedett sebességhatár emelésének hatásait figyelemmel kíA Kunszentmártoni Rendőrkapitánysérve, - a korábban is ismertetett rejtett, ság eljárást indított segítségnyújtás elcivil gépkocsival - sebességellenőrzése- mulasztása vétség elkövetésének gyanúja
ket végzett az adott szakaszon. Tapaszta- miatt ismeretlen tettes ellen. Egy kunlat, hogy a közlekedők szűk csoportja a szentmártoni lakos kerékpárjával közlemár megemelt sebességhatárt is jelentő- kedett 2019. november 19-én 10 óra után
sen túllépve közlekedik. Ezzel a magatar- Kunszentmárton belterületén. A Móricz
tással nem csak saját, de utasaik és a köz- Zsigmond út és a Kossuth Lajos út kelekedés további résztvevőinek életét, testi reszteződésében egy személygépkocsi soépségét, valamint a vagyonbiztonságot is főrje nem biztosított részére elsőbbséget,
veszélyeztetik.
és elütötte. A gépkocsi vezetője a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott. Az
elsődleges orvosi vélemény alapján a 79
éves férfi könnyű sérülést szenvedett. Az
intézkedő rendőrnek egy szemtanú pontos leírást adott a balesetet okozó járműről. A helyszínelőnek azonban rögtön
eszébe jutott, hogy pár perccel korábban
egy hasonló gépkocsit látott közlekedni
az egyik közeli lakótelepen. Azonnal tájékoztatta kollégáit, akik a keresett autót
rövid időn belül meg is találták. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Forrás: Police.hu

2019 december - 2020 január | Pandúr

Pandur_2019_december.indd 27

27
2019. 12. 13. 15:57:46

RENDŐRSÉGI HÍREK

A nyomozók, gyanúsítottként hallgatták ki a 19 éves férfit, aki ellen garázdaság
bűntett elkövetése miatt indult büntetőA 24 éves nő pénzt vett fel, és vásárolt is eljárás. A Tatabányai Rendőrkapitánya talált kártyával. Az oroszlányi nyomo- ság a nyomozás vizsgálati szakaszában a
zók gyanúsítottként kihallgatták a tettest. szükséges eljárási cselekményeket elvéA sértett még 2019. június 18-án Orosz- gezte és a keletkezett iratokat megküldte
lányban, egy vásárlást követően elhagyta a Tatabányai Járási Ügyészségnek.
a hitelkártyáját. A fizetőeszköz tokjában
tartotta a PIN-kódot is.
ŐRIZETBEN A CSALÓ
A gyanú szerint a hitelkártyát K. Ágnes
helyi lakos megtalálta és azzal készpénzt
Húsz rendbeli bűncselekmény elkövevett fel, valamint vásárolt. A sértett csak tésével gyanúsít az Esztergomi Rendőrjúlius 5-én tett feljelentést az Oroszlányi kapitányság egy 41 éves nőt, aki álnéven
Rendőrkapitányságon.
jelentkezett be szállodákba, majd onnan
A rendőrök, a bevezetett nyomoza- fizetés nélkül távozott.
ti cselekmények során azonosították és
Valótlan adatokkal jelentkezett be száldecember 4-én gyanúsítottként hallgat- lodákba országszerte a 41 éves S. Dóra.
ták ki a 24 éves helyi lakost. Ellene lopás A nő fiával együtt jelent meg a hotelekvétség miatt indult büntetőeljárás.
ben, ahol álnéven bejelentkezett, majd fizetés nélkül távozott onnan. Előfordult,
hogy
a recepción dolgozóknak feltűnt az
GARÁZDASÁG MIATT FELELHET
adatok valótlansága és fizetésre szólítotA gyanú szerint a vértesszőlősi lakos ták fel a nőt, de ennek ő nem tett eleget.
2019. augusztus 26-án este szóváltásba Az esetek többségében azonban eltöltött
keveredett egy férfival és egy nővel Tata- pár napot a szállodában, majd fizetés
bányán. A vita hevében a 19 éves tettes nélkül távozott onnan. Az egész ország
támadólag lépett fel, és bántalmazta a két területéről összesen tíz hasonló bűncsesértettet.
lekményről érkezett bejelentés, köztük
A támadó kezében egy sörösüveg is egy esztergomi szállodából is, ahol a nő
volt, amivel megdobta a nő kocsiját. Az gyermekével kilenc napot töltött el, majd
elkövető az eset után távozott a helyszín- elhagyta a hotelt anélkül, hogy a számlát
ről, a sértettek feljelentést tettek a Tatabá- kiegyenlítette volna. Az esztergomi nyonyai Rendőrkapitányságon.
mozók 2019. december 2-án hallgatták ki
gyanúsítottként S. Dórát.
A budapesti nő ellen nyolc rendbeli csalás bűntett, két rendbeli csalás bűntett
kísérlet és tíz rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult
büntetőeljárás. Emellett vizsgálják, hogy
a nő követett-e el további, hasonló jellegű bűncselekményeket. A gyanúsítottat a
rendőrség őrizetbe vette, és előterjesztést
tett letartóztatásának indítványozására.
JOGOSULATLANUL HASZNÁLTA
A TALÁLT HITELKÁRTYÁT
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ALVÓ SÉRTETTŐL LOPOTT
Az esztergomi buszvégállomáson egy
padon aludt egy férfi 2019. november 27én este. 20 óra 40 perc körül egy nő lépett
oda hozzá, és az övtáskájából kipakolta
az iratait és a pénzét. Ekkor az állomás
biztonsági őre megzavarta, és az elkövető
elmenekült a helyszínről.
Az őr bejelentést tett a rendőrségen, a kiérkező járőrök pedig adatgyűjtésbe kezdtek
a tettes azonosítása érdekében. A 19 éves N.
Mónikát két órán belül a helyszín közelében elfogták és előállították az Esztergomi Rendőrkapitányságra. Ellene kifosztás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A gyanúsított kihallgatásán beismerő vallomást tett.
MUNKÁLTATÓJÁTÓL LOPOTT
Éjszakai műszakban dolgozott egy baji
telephelyen B. Lajos 2019. november 26án. A 36 éves férfi a raktárból kivett négy
gumiabroncsot, azokat átdobta a kerítésen, majd hajnalban elkezdte bepakolni
autója csomagtartójába.
Kollégái ekkor érték tetten és értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök
előállították B. Lajost a Tatai Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy a gumiabroncsokat saját részére akarta ellopni, mivel
nem volt pénze téli gumira.
KÉT BŰNCSELEKMÉNY MIATT
FELELHET
A tatabányai rendőrök befejezték az
ügy vizsgálatát azzal a 24 éves férfival
szemben, aki ittasan, a járművezetéstől
eltiltva vezette ismerőse autóját.
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A rendőrök 2019. november 17-én hajnalban Tatabányán, a Jedlik Ányos úton
megállítottak egy személygépkocsival
közlekedő helyi lakost. T. Tibor az ellenőrzés során sem a saját, sem pedig a
gépjármű iratait a járőröknek nem tudta
átadni. A sofőrrel szemben alkalmazott
alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért további mintavétel céljából a
rendőrkapitányságra előállították. A mérési eredmények alapján ellene büntetőeljárást kezdeményeztek. Az ellenőrzés
során kiderült, hogy a jármű műszaki érvényessége 2019. június 3-án lejárt, ideiglenesen ki van vonva a forgalomból és
kötelező biztosítás sincs rá kötve.
A rendőrök, a hatósági jelzéseket elvették és szabálysértési eljárást is kezdeményeztek. Megállapították továbbá azt is,
hogy őt a Tatabányai Rendőrkapitányság engedély nélküli vezetés miatt 2020.
június 12-ig a járművezetéstől eltiltotta,
ezért a gyorsított bíróság eljárás lefolytatása céljából pedig őrizetbe vették. Az
intézkedés közben az is kiderült, hogy
a gépkocsit a tulajdonos engedélye nélkül használta. T. Tibort jármű önkényes
elvétele bűntett és járművezetés ittas állapotban vétség miatt gyanúsítottként
kihallgatták. A rendőrség, a nyomozás
vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezte és bíróság elé állítás javaslattal megküldte az eljárás ügyiratait a Tatabányai Járási Ügyészségnek.

A lakásban tartózkodó elkövetőt a Tatai Rendőrkapitányságra előállították,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A 48
éves nő a bűncselekmény elkövetését beismerte, ellene súlyos testi sértés bűntett
kísérletének elkövetése miatt indítottak
büntetőeljárás.
KÓRHÁZBAN LOPOTT
Kifosztás bűntett elkövetése miatt folytatott eljárást a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 37 éves tatabányai férfi ellen. I. Lajos 2019. augusztus
20-án éjszaka a tatabányai kórházban egy
alvó betegtől ellopta a mobiltelefonját.
A férfira a kórház dolgozói figyeltek fel,
amikor éppen távozni készült az egyik
fekvőbeteg osztályról. Értesítették a biztonsági szolgálatot, akik feltartóztatták a
férfit. Kérdésükre I. Lajos bevallotta, hogy
van nála egy telefon, ami nem az övé.

A kiérkező járőrök a férfit előállították
a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók
gyanúsítottként hallgatták ki. Az elkövető
a tettét ittasságával indokolta. Azt
VITATKOZTAK, SZÚRT
mondta, a telefont tévedésből tette el, és
A rendőrségre 2019. november 24-én amikor elfogták, éppen vissza akarta adeste egy naszályi férfi bejelentette, hogy ni azt a tulajdonosának. A Tatabányai
az élettársa megszúrta. A tatai járőrök a Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgáhelyszínen megállapították, hogy a be- lati szakaszában a szükséges eljárási csejelentés valós, a férfi testén szúrás nyo- lekményeket elvégezte és a keletkezett
ma látható. A sérült elmondta, hogy szó- iratokat megküldte a Tatabányai Járási
váltásba keveredett az élettársával, aki a Ügyészségnek.
földről felvett egy sarlót, és deréktájon
megszúrta vele. A rendőrök értesítették
KÖRÖZTÉK
a mentőket, akik a férfit kórházba szálHárom elfogatóparancs volt érvénylították.
ben az ellen a férfi ellen, akit a Készenléti
Rendőrség járőrei igazoltattak egy vonaton,
majd átadtak a tatabányai rendőröknek.
Egy Győr és Tatabánya között közlekedő vonaton igazoltattak a Készenléti
Rendőrség járőrei egy 33 éves férfit 2019.
november 22-én délután. Iratainak ellenőrzésekor kiderült, hogy ellene az Ózdi
Rendőrkapitányság körözési eljárást
folytat, valamint a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság elfogatóparancsot adott ki
ellene pénzmosás bűntett elkövetése miatt. Emellett a Miskolci Törvényszék is
elfogását rendelte el, mivel a korábban
rá kiszabott közérdekű munka büntetés
letöltését nem kezdte meg. A férfit a tatabányai vasútállomáson átadták a helyi
járőröknek, akik előállították a rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették.
RENDŐRKÉZEN
A TOLVAJCSAPAT TAGJAI
A kerítést megbontva, majd az ablakot
betörve ment be egy esztergomi telephelyre a gyanú szerint három férfi 2019.
november 2-án este. A 45 éves O. Dezső, a 29 éves ifj. O. Dezső és a 42 éves B.
János hét doboz autóalkatrészt vett magához, majd távozott a helyszínről. A cég
egyik alkalmazottja másnap vette észre a
betörést és feljelentést tett a rendőrségen.
A nyomozók széleskörű adatgyűjtést
végeztek az elkövetők azonosítása érdekében, akiket 2019. november 21-én elfogtak, és lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt kihallgattak.
Ugyanezen a napon a rendőrök előállították azt a 23 éves férfit is, aki a gyanú
szerint a gyanúsítottaktól átvette a lopott
holmit, és azt eladta. Ellene orgazdaság
bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
KÉT NAP ALATT
KÉTSZER LOPOTT
Két irodahelyiségből lopott pénztárcát és mobiltelefont egy 48 éves férfi Tatabányán 2019. november 7-én és 8-án.
G. Zsolt először egy szekrényben tartott
táskából lopta el a sértett tárcáját, másnap pedig egy irodában felakasztott kabát zsebéből egy bukszát, az ott lévő
asztalról pedig egy telefont. A sértettek,
amint észlelték a lopást, feljelentést tettek
a rendőrségen. A tatabányai nyomozók
széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek az elkövető azonosítása érdekében, akit 2019.
november 20-án elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. Ellene lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás. A férfi kihallgatása során
beismerte a bűncselekmények elkövetését. G. Zsoltot a rendőrség őrizetbe vette,
és kezdeményezte letartóztatásának indítványozását.
Forrás: Police.hu
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KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTOTTAK
A Pásztói Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást O.
Éva 39 éves és B. Roland 30 éves hatvani
lakosok ellen.
A nyomozás adatai alapján a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei
2019. augusztus 12-én 19 óra körül a 21es számú főút Pásztó és Szurdokpüspöki közötti szakaszán ellenőrizték a gépjárművel közlekedő O. Évát és utasát, B.
Rolandot. Az egyenruhások a jármű átvizsgálása során a csomagtartóban kábítószergyanús fehér színű porral szenynyezett műanyag tasakokat és egy sodort
cigarettát találtak meg és foglaltak le.

A nyomozók a beszerzett szakértői vélemény alapján megállapították, hogy a
39 éves nő és a 30 éves férfi korábban kábítószert fogyasztott.
A két gyanúsítottal szemben folytatott
eljárást a nyomozók befejezték, és a keletkezett iratokat az illetékes ügyészség
részére továbbították.
ELFOGTÁK A KÖRÖZÖTT FÉRFIT
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság körzeti megbízottai 2019. december 5-én 6
órakor Karancsságon igazoltattak egy
férfit. A rendőrök az ellenőrzés során
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megállapították, hogy a 29 éves férfi elHÁROM KÖRÖZÉS VOLT
len - mivel a lopás bűncselekmény elELLENE ÉRVÉNYBEN
követése miatt kiszabott szabadságvesztés letöltésére határidőig a kijelölt
Egy 36 éves nőt igazoltak a rendőrök
intézetbe nem vonult be - a Balassa- Mátraverebélyben.
gyarmati Törvényszék Büntetés-végA Nógrád Megyei Rendőr-főkapirehajtási Csoportja elfogató parancsot tányság Cserhát Mélységi Ellenőrzési és
bocsátott ki.
Közterületi Támogató Alosztály munAz egyenruhások a karancssági lakost katársai 2019. december 3-án 14 óra 20
elfogták, a rendőrkapitányságra előállí- perckor Mátraverebély belterületén eltották, majd a büntetés-végrehajtási inté- lenőriztek egy személygépkocsival közlezetbe átkísérték.
kedő 36 éves salgótarjáni lakost.
A nő ellenőrzésekor az egyenruhások
megállapították,
hogy ellene a BalassaCSALÁS MIATT ŐRIZETBEN
gyarmati Törvényszék Büntetés-végreTöbb mint hatmillió forint kárt oko- hajtási Csoportja a kiszabott szabadságzott az a 30 éves mezőszemerei férfi, vesztés büntetés letöltésének meg nem
akit a salgótarjáni rendőrök őrizetbe kezdése, a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
vettek.
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság öt pedig lopás bűncselekmény elkövetésérendbeli csalás bűntett és négy rendbeli nek megalapozott gyanúja miatt bocsácsalás vétség megalapozott gyanúja mi- tott ki elfogatóparancsot.
A nőt a rendőrök elfogták, és a Bátonyatt folytat büntetőeljárást egy 30 éves
mezőszemerei férfi ellen.
terenyei Rendőrkapitányság épületébe
A nyomozás adatai alapján a gyanúsí- további intézkedések megtétele céljából
tott 2019. július elseje és 2019. november előállították.
15. közötti időben az egyik internetes oldalon különböző munkagépeket hirdeELTILTOTTÁK A VEZETÉSTŐL
tett meg eladásra.
A KÖRÖZÖTT FÉRFIT
A 30 éves mezőszemerei lakos a hirdeKazár belterületén ellenőriztek egy 25
tésre jelentkezőket tévedésbe ejtette, akik
a megvásárolni kívánt gépek árának egy éves nógrádszakáli férfit a rendőrök.
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság járrészét átutalták részére, melyet követően
a sértettek munkagépet nem kapták meg, őrei 2019. december 2-án 11 óra 10 perckor Kazár belterületén ellenőriztek egy
illetve pénzüket sem kapták vissza.
A salgótarjáni nyomozók a férfit be- gépjárművel közlekedő férfit. A rendazonosították, akit 2019. december 4-én őrök megállapították, hogy a 25 éves
nógrádszakáli lakost a rendőrkapitányelfogtak.
A rendőrök a férfit gyanúsítottként ság 2020. január 24-ig a vezetéstől eltilhallgatták ki és őrizetbe vették.
totta, valamint, hogy a Szécsényi RendA 30 éves mezőszemerei férfi a sértet- őrkapitányság szabálysértési bírság meg
teknek összesen 6.090.000 forint kárt nem fizetése miatt a körözését rendelte
el. Az egyenruhások a férfit elfogták és
okozott.
A nyomozók vizsgálják, hogy további további intézkedések megtétele céljából
hasonló jellegű bűncselekmények elkö- a rendőrkapitányság épületébe előállítotvetésével összefüggésbe hozható-e a férfi. ták.
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SÚLYOS TESTI SÉRTÉS ÉS
GARÁZDASÁG RÉTSÁGON
A Rétsági Rendőrkapitányság súlyos
testi sértés kísérlet bűntett megalapozott
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy
30 éves szátoki nő, és garázdaság vétség
megalapozott gyanúja miatt egy 29 éves
szátoki férfi ellen.
A nyomozás adatai alapján 2019. november 29-én az éjszakai órákban Rétság
belterületén a 30 éves nő és társa szóváltásba keveredett férfi haragosukkal és
annak ismerősével.

A rendőrök a férfival szemben hatóság
félrevezetése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítanak büntetőeljárást.

GARÁZDASÁG VÉTSÉG MIATT
KELL FELELNIE

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 45
ŐRIZETBEN A SZIRÁKI BETÖRŐ
éves karancskeszi lakos ellen. A jelenleg
A Pásztói Rendőrkapitányság kétrend- rendelkezésre álló adatok alapján a férfi,
beli lopás vétség megalapozott gyanúja 2019. november 23-án 8 óra körüli időmiatt folytat büntetőeljárást egy 47 éves ben Karancskeszi egyik vendéglátó hesziráki férfi ellen.
lyén szóváltásba keveredett az ott dolgoA nyomozás adatai alapján a gyanúsí- zókkal.
tott 2019. november 26-án 13 óra körül
Ezt követően a férfi távozott az épületkét sziráki családi ház közös udvarának ből, majd az utcáról nekidobott egy üvegkerítésén átmászott, majd az egyik ingat- palackot a vendéglátóhely üvegezett ajtalan nyitott melléképületébe bement, de jának, amely betörött.
onnan nem tulajdonított el semmit.
A salgótarjáni rendőrök a férfit rövid
időn belül elfogták, a rendőrkapitányság
épületébe előállították és garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
KÁBÍTÓSZER A KABÁTZSEBBEN

A 30 éves nő ezt követően haragosát egy
késsel a combján megszúrta, miközben a
29 éves gyanúsított lökdöste, majd dulakodni kezdett a sértett jelen lévő ismerősével. A sértett a bántalmazás következtében – az elsődleges orvosi vélemény
alapján – könnyű sérülést szenvedett, de
a súlyosabb sérülés elmaradása kizárólag
a véletlennek volt köszönhető.
A bejelentést követően a nőt és férfi társát a rendőrök elfogták, a rendőrkapitányság épületébe előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
VALÓTLANT ÁLLÍTOTT
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába
2019. november 27-én 13 óra 50 perckor
tett bejelentést egy férfi, miszerint a Verseg és Héhalom közötti útszakaszon három ismeretlen személy egy késsel megfenyegette, majd több százezer forint
készpénzét elvették.
A rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult nyomozás azonban megállapította, hogy a bejelentés teljesen valótlan.
A 31 éves palotási férfi kihallgatása során elismerte, hogy magánéleti problémái miatt vezette félre a hatóságot, és
hogy sérelmére nem követtek el rablást,
ezért a Pásztói Rendőrkapitányság a büntetőeljárást megszünteti.

Egy 25 éves helyi férfit hallgattak ki
gyanúsítottként a balassagyarmati rendőrök.
A férfi ezt követően a másik családi
A Balassagyarmati Rendőrkapitányház teraszán - egy szekrényben - kutatást ság járőrei 2019. november 19-én 22 óra
végzett, azonban cselekménye közben 10 perckor a város belterületén ellenőriztetten érték, ezért elfutott a helyszínről.
tek egy személygépjárművel közlekedő
A 47 éves sziráki lakost a rendőrök a 25 éves férfit.
bejelentést követően elfogták, a rendőrA rendőrök a vezető ruházatának átkapitányság épületébe előállították és vizsgálása során, a férfi kabátjának zsegyanúsítottként hallgatták ki, melyet kö- bében bruttó 3,5 gramm kábítószergyavetően őrizetbe vették.
nús, zöldes színű növényi törmeléket
találtak meg és foglaltak le. A növényi
törmeléken elvégzett gyorsteszt kábítóKÁBÍTÓSZERT TARTOTT
szerre pozitív jelzést adott.
MAGÁNÁL
A Balassagyarmati Rendőrkapitányság
kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást
egy 24 éves diósjenői férfi ellen.
A megalapozott gyanú szerint a férfi
2019. november 24-én a hajnali órákban
az egyik balassagyarmati szórakozóhelyen bruttó 5,9 gramm kábítószergyanús
fehér színű port tartott magánál.
A 24 éves diósjenői lakost a biztonsági szolgálat tagjai a helyszínen ellenőrizték és a rendőrök kiérkezésig visszatartották.
Az egyenruhások a férfit elfogták, a kapitányság épületébe előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
A lefoglalt fehér poron elvégzett gyorsteszt kábítószerre pozitív jelzést adott.

A 25 éves H. Márkot a rendőrök elfogták, a Balassagyarmati Rendőrkapitányságra előállították és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként előállították.
Forrás: Police.hu
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TÍZ GYANÚSÍTOTT

LOPÁS MIATT KERESSÜK
zsebtolvajlás útján készpénzt tulajdonítottak el.
A nyomozás adatai szerint a hat férfi
Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi
A feltételezett elkövetőről kamerafelvéegy dunaharaszti cég telephelyről 2019. tel áll rendelkezésre.
Osztálya büntetőeljárást folyat lopás vétév elejétől műszaki cikkeket, ruhaneműség elkövetésének gyanúja miatt ismeretket, raklapokokat és motorolaj termékelen tettes ellen.
ket tulajdonított el több mint tízmillió
Az ismeretlen férfi 2019. szeptember
forint értékben. Az ellopott termékeket
14-én 15 óra 30 perc körül egy százhanégy társuk anyagi ellenszolgáltatásért
lombattai uszoda öltözőjében az egyik
otthonaikban tárolta és értékesítette.
szekrényből eltulajdonította a sértett két
mobiltelefonját, valamint a pénztárcáját a benne található személyes iratokkal,
bankkártyával és készpénzzel együtt.
A feltételezett elkövetőről kamerafelvétel áll rendelkezésre.

A szigetszentmiklósi nyomozók az
ügyben végzett széleskörű adatgyűjtés
alapján azonosították a bűncselekmények feltételezett elkövetőit. A nyolc férfit és a két nőt a rendőrök 2019. december 4-én elfogták és a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányságra előállították.
A nyomozók az ügyben hat férfit lopás
bűntett, két férfit és két nőt pedig orgazdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.
A rendőrök az ügyben több helyszínen
végzett kutatások során több millió foAz Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy
rint értékű, a bűncselekményekből szár- aki felismeri a felvételen látható szemémazó termékeket találtak és foglaltak le. lyeket, vagy a bűncselekménnyel kapEllenük az eljárást a Szigetszentmiklósi csolatban információval rendelkezik,
Rendőrkapitányság folytatja.
jelentkezzen személyesen az Érdi Rendőrkapitányságon (Érd, Felső u 4.), illetLOPÁS MIATT KERESSÜK ŐKET
ve névtelensége megőrzése mellett hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Tevékenység-irányítási Központját a
Osztálya büntetőeljárást folyat lopás vét- 061-236-2883-as telefonszámon, vagy
ség elkövetésének gyanúja miatt ismeret- az ingyenesen hívható 06-80/555-111len tettesek ellen.
es „Telefontanú” zöldszámát, továbbá teAz ismeretlen férfi és nő 2019 szeptem- gyen bejelentést a 107-es, 112-es közponberében és októberében egy érdi üzletben ti segélyhívó számok valamelyikén.
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Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy
aki felismeri a felvételen látható személyt,
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban
információval rendelkezik, jelentkezzen
személyesen az Érdi Rendőrkapitányságon (Érd, Felső u 4.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 061-236-2883-as telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú”
zöldszámát, továbbá tegyen bejelentést
a 107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
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kelőhelyen áthaladó gyalogos részére,
akit elütött. A baleset következtében a 71
éves nő nyolc napon túl gyógyuló súlyos
sérüléseket szenvedett.
A Váci Rendőrkapitányság KözlekeA Budaörsi Rendőrkapitányság mun- désrendészeti Osztálya a férfi ellen közúti
katársai 2019. december 2-án egy pálya- baleset gondatlan okozása vétség elköveorientációs nap keretében előadást tar- tésének gyanúja miatt indított eljárást.
tottak a Sashegyi Arany János Általános
Iskola és Gimnázium 9. osztályos tanulói
LETARTÓZTATTÁK
számára. A kapitányság épületében tartott bemutatón a diákok megismerkedA bíróság elrendelte a letartóztatását
hettek a rendőrség feladataival, munkájá- annak az 56 éves férfinak, aki a gyanú
val. Az előadók ismertették, hogy milyen szerint megölte, majd elásta volt élettártudásra, szakképzettségre van szükség sát Albertirsán.
ahhoz, hogy valaki rendőrként dolgozA Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
hasson.
nyomozást folytat emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
egy albertirsai férfi ellen.
A gyanú szerint az 56 éves férfi 2019.
augusztus 10-én otthonukban volt élettársát megölte, majd a nő holttestét elásta. A rendőrök 2019. november 27-én egy
albertirsai ingatlan pincéjében a holttestet megtalálták.
A nyomozók a férfit gyanúsítottként
kihallgatták, őrizetbe vették és előterA pályaorientációs nap keretében a ta- jesztést tettek letartóztatása indítványonulók megtekinthették a rendőrök felsze- zására, amelyet az illetékes bíróság 2019.
relését, szolgálati gépjárműveit, valamint november 29-én elrendelt.
bepillantást nyerhettek a bűnügyi techA 42 éves áldozat volt élettársa részben
nikusok munkájába és a nyomrögzítés beismerő vallomást tett.
rejtelmeibe.
RABLÁS NAGYKÁTÁN
ELÜTÖTTE...
A nyomozás adatai szerint egy 27 éves
A Váci Rendőrkapitányság Közlekedés- férfi 2019. november 23-án 1 óra és 2 óra
rendészeti Osztálya folytat eljárást egy között Nagykáta, Ady Endre úton a sér34 éves budapesti férfi ellen, aki egy kije- tettől pénzt követelt, majd meglökte és
lölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy 71 ököllel fejen is ütötte.
éves nőt Vácon.
A bántalmazás következtében a férfi a
A rendelkezésre álló adatok szerint egy földre esett. Ezt követően a támadó a sér34 éves férfi 2019. november 25-én 14 óra tett zsebéből több mint százezer forint
40 perc körül az általa vezetett gépjármű- készpénzt vett ki, majd távozott a helyvel közlekedett Vácon, a Honvéd utca irá- színről.
nyából a Szent János utca irányába. HalaAz esetről történt bejelentést követően
dása során a Dr. Csányi László körút és a nagykátai rendőrök az ügyben végzett
a Széchenyi utca kereszteződésénél nem adatgyűjtés eredményeként még aznap
adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-át- azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit elfogtak és előállítottak a Nagykátai Rendőrkapitányságra.
A rablót a nyomozók gyanúsítottként
kihallgatták és őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság
2019. november 25-én elrendelt.
Ellene a további eljárást Nagykátai
Rendőrkapitányság rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatja.
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A
BUDAÖRSI
RENDŐRKAPITÁNYSÁGON

KÁBÍTÓSZER�KERESKEDELEM
A GYANÚ
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Felderítő Osztálya és Bűnügyi Osztálya,
valamint a Monori Rendőrkapitányság, a
Nagykátai Rendőrkapitányság és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt akció keretében 2019.
november 22-én 16 óra 20 perckor Maglódon kábítószer átadása közben tetten
értek egy 47 éves férfit, akit elfogtak és a
rendőr-főkapitányságra előállítottak.
Az üggyel összefüggésben a nyomozók
az Ecseren és Maglódon végrehajtott kutatások során 1856 gramm marihuánát,
96 gramm kokaint, 570 gramm speedet
és nyolc darab extasytablettát, valamint
digitális mérleget találtak és foglaltak le.
A nyomozók megállapították, hogy S.
Géza és 37 éves felesége 2009-ben rendszeresen adtak el kábítószert, amelyet F.
Zsolt ecseri ingatlanában tároltak.
A rendőrök a két férfit és a nőt 2019. november 21-én kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.
A rendőrök a gyanúsítottaktól feltehetően a bűncselekménnyel összefüggésben szerzett több millió forint készpénzt
és két gépjárművet is lefoglaltak.
A nyomozók előterjesztést tettek S.
Géza és felesége letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság
2019. november 24-én elrendelt. Ellenük
az eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja.
ELLOPTÁK A SZÉFET
A Monori Rendőrkapitányság Maglódi Rendőrőrse lopás vétség megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást négy
maglódi lakos ellen.
A nyomozás adatai szerint a 24 éves férfi és három társa 2019. november 19-én az
esti órákban egy maglódi családi házba
bementek és az ott található széfet a benne
lévő készpénzzel együtt eltulajdonították.
Az ügyben végzett adatgyűjtés eredményeként a maglódi rendőrök a helyi
lakosokat 2019. november 20-án azonosították, elfogták és előállították a Maglódi Rendőrőrsre, ahol gyanúsítottként
kihallgatták őket.
Ellenük a további eljárást – szabadlábon
hagyásuk mellett - a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja.
Forrás: Police.hu
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„D9” KOORDINÁCIÓ
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szakemberei 2019. december
3-án a Fonyódi Rendőrkapitányság falai
között rendezték meg az idei évi „D9” elnevezésű koordinációs ülést. A találkozó
célja, hogy a dunántúli megyék bűnügyi
szakterületének vezetői összegyűljenek
és közösen kidolgozzák a több nyomozóhatóság illetékességi területét is érintő gyűjtésének köszönhetően azonosították
betörés-sorozatok összehangolt nyomo- a feltételezett elkövetőt, egy 55 éves helyi
lakost. O. Józsefet a rendőrök a lakhelyén
zásának főbb irányvonalait.
elfogták és előállították a Barcsi Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:
Bankkártyáját, pénz- és irattárcáját vásárláskor tartsa biztonságos helyen, a táska belsejében, belső zsebekben. A kártya
PIN-kódját jegyezze meg, soha ne írja fel
Az egész napos program első felében és ne tárolja a bankkártya mellett! Táskáa résztvevők röviden ismertették saját ját ne hagyja nyitott állapotban és ne teműködési területük bűnügyi helyzetét, gye a bevásárlókocsiba!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal
a közelmúltban ismertté vált lakóépület betöréseket, betöréses lopásokat, va- értesítse a rendőrséget!
lamint az utazó bűnözőként számításba
vehető bűnelkövetőket, bűnözői csoporKIEGYENESÍTETTE
tokat. A nap második felében pedig az
A KÖRFORGALMAT
egyes utazó bűnelkövetői csoportokkal
A Kaposvári Rendőrkapitányság Közszembeni közös fellépés részleteit egyezlekedésrendészeti Osztálya járművezetették.
tés ittas állapotban vétség elkövetésének
gyanúja miatt folytat eljárást egy 24 éves
RENDŐRKÉZEN A
bárdudvarnoki lakos ellen.
PÉNZTÁRCATOLVAJ
A rendelkezésre álló adatok alapján
A nyomozás adatai alapján 2019. dec- 2019. december 2-án éjjel 1 óra 15 percember 4-én a délelőtti órákban, egy bar- kor Taszár külterületén, a 610-es út és a
csi áruházban egy nő a bevásárlókosár- 61-es főút kereszteződésében lévő körforban felejtette a pénztárcáját a benne lévő galomnál anyagi kárral járó közúti közbankkártyával, okmányokkal, valamint lekedési baleset történt. A sofőr Toponár
készpénzzel együtt. A helyszínre érke- irányából közlekedve elvesztette uralmát
ző körzeti megbízottak széleskörű adat- a jármű irányítása felett, keresztben át-
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haladt a körforgalmon, majd átrepült egy
vízelvezető árkon. A férfi - aki vezetői
engedéllyel sem rendelkezett - a balesetet
követően elhagyta a helyszínt, azonban
a járőrök nem sokkal később az otthonában elfogták. Az alkoholszonda a sofőrnél pozitív eredményt jelzett, ezért a
rendőrök előállították vérvételre, majd a
Kaposvári Rendőrkapitányságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki ittasan
vagy kábítószer hatása alatt járművet
vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal,
és mások életét is veszélyezteti! A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és
egymás iránti felelősséggel megelőzhetők
a tragédiák!
Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív
hatással van a közlekedés biztonságára
és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési
idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet
is túllépik.
Balesetmentes közlekedést kíván a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság!
…hogy mindenki hazaérjen!
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KÖZOKIRAT�HAMISÍTÁS
MIATT KÖRÖZTÉK
A rendőrök 2019. december 2-án 12
órakor Ságvár belterületén ellenőriztek
egy 59 éves helyi lakost. Megállapították,
hogy a férfival szemben a Kaposvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja közokirat-hamisítás elkövetése miatt
elfogatóparancsot adott ki. Az egyenruhások K. Gyulát elfogták és előállították
a Siófoki Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették.
VEREKEDÉS
A JÓTÉKONYSÁGI BÁLON
Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt indítottak nyomozást a
fonyódi rendőrök.
Az eljárás adatai alapján 2019. december 1-jén, hajnali 4 óra körül egy Lengyeltótiban megrendezett jótékonysági bálon
két férfi előzetes szóváltás követően tettleg bántalmazott egy helyi lakost. A gyanú szerint az 54 éves H. Csaba megütötte, a 29 éves G. Tamás pedig megrúgta a
sértettet, aki ennek hatására nyolc napon
túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.
A rendőrök a két bántalmazót elfogták
és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók mindkettőjüket súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntett
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
DROGFOGÁS KAPOSVÁRON
A Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem
bűntette miatt indított eljárást azzal a kaposvári lakossal szemben, akit 2019. november 28-án délután egy kábítószer-átadás során fogtak el a nyomozók.
A 45 éves férfi lakóhelyén végrehajtott
házkutatások alkalmával a rendőrök 30
tő – az előzetes szakvélemény alapján különböző fejlettségi fokú indiai kender-

palántát, közel 2 kilogramm zöld növényi törmeléket, valamint kenderpalánták
termesztéséhez használatos berendezéseket foglaltak le.
A nyomozók T. Attilát kábítószer birtoklása és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd
őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
KÉSELÉSSEL VÉGZŐDÖTT A VITA
Az eljárás adatai alapján 2019. november 28-án 20 óra körül egy kaposvári
vendéglátóegység előtt egy 54 éves helyi
férfi szóváltásba keveredett egy szabadi
lakossal, akit a vita hevében késsel megsebesített.
A bántalmazás során a sértett könnyű
sérülést szenvedett. K. Jánost a körzeti
megbízottak a helyszínen elfogták, előállították a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök nem sokkal később elfogták a 41 éves gyanúsítottat, aki ellen
- bűnügyi őrizetbe vétele mellett - segítségnyújtás elmulasztása bűntett és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a szükséges
eljárási cselekményeket elvégezte, és az
iratokat 2019. november 21-én vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes
ügyészségnek.
FEGYVEREK ÉS LŐSZEREK

A nagyatádi rendőrök előzetes információk alapján 2019. augusztus 3-án
a Terrorelhárítási Központ munkatársainak bevonásával Héreg belterületén
igazoltattak egy gépkocsit. A jármű átvizsgálása során a motortérben egy lőfegyvert és egy hangtompítót találtak,
amiket lefoglaltak.
A beszerzett adatok szerint a járműben
senki nem rendelkezett a fegyver tartásához szükséges hatósági engedéllyel. A 23
éves
bolhási nőt, a 26 éves nagykorpádi,
RONGÁLT ÉS ÜTÖTT
valamint
a 32 éves mikei férfit elfogták
A FÉLTÉKENY FÉRJ
és előállították a Tatabányai RendőrkaA nyomozás adatai alapján 2019. nov- pitányságra.
ember 24-én este egy balatonlellei családi ház előtt szerelemféltés miatt verekedés tört ki.
Egy 47 éves helyi lakos a 26 éves gyugyi
és a 28 éves balatonszemesi társával rátámadtak arra a férfire, akivel felesége épp
elhagyni készült őt.
A támadók ököllel ütlegelték a sértettet, továbbá a féltékeny férj puszta kézzel
pókhálósra törte annak a személygépkoA nyomozás során a rendőrök látóköcsinak a szélvédőjét is, mellyel a férfi és a
rébe került egy 72 éves héregi lakos is,
nő távozni akartak.
A Fonyódi Rendőrkaptányság nyomo- akitől a feltételezett elkövetők a fegyvert
zói a három elkövető ellen csoportos ga- vásárolták. A férfinél tartott házkutatás
rázdaság bűntett miatt eljárást indítottak. alkalmával további lőfegyvert és lőszereket találtak és foglaltak le. A nyomozók
a
négy személyt lőfegyverrel vagy lőszerSEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL
rel
való visszaélés bűntett elkövetésének
HAJTOTT EL A HELYSZÍNRŐL
megalapozott gyanúja miatt gyanúsított2019. október 12-én éjjel egy nagyatádi ként hallgatták ki, közülük a 32 éves és a
parkolóban két olasz állampolgár kevere- 72 éves férfi azóta is letartóztatásban van.
A Nagyatádi Rendőrkapitányság a
dett vitába, mivel egyikük ittasan akart
kocsival hazavezetni az ideiglenes szállá- szükséges eljárási cselekményeket elvésára, ezért ismerőse elvette tőle a jármű gezte, és az eljárás iratait 2019. november
15-én vádemelési javaslattal küldte meg
indítókulcsát.
A férfi ezt nem hagyta, erőszakkal visz- az illetékes ügyészségnek.
szaszerezte a slusszkulcsot, majd az autóForrás: Police.hu
val elindulva elsodorta a sértettet.
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1533 GRAMM AMFETAMIN
Fagyasztószekrényben tárolta a nyíregyházi házaspár a kótaji férfitól kapott
kábítószert.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást V. A. 59 éves
kótaji lakos ellen, valamint kábítószer
birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt H. M. 38 éves és
H.-né H. V. 36 éves nyíregyházi lakosok
ellen. A nyomozás adatai szerint V. A. átadott H. M.-nek megőrzésre több nejloncsomagot, amelyek kábítószer gyanúját
keltő fehér színű, massza állagú anyagot
tartalmaztak.

A rendőrök H. M. és H.-né nyíregyházi otthonában 2019. december 6-án tartottak szemlét, és a fagyasztószekrényből
lefoglaltak két ragasztószalaggal körbe tekert nejloncsomagot, amelyek 1038
gramm illetve 495 gramm mennyiségű amfetamin hatóanyag tartalmú kábítószer gyanúját keltő anyagot tartalmaztak. A megalapozott gyanú szerint
V. A. a továbbértékesítések előtt a házaspár otthonában vette magához a szükséges mennyiségű anyagot. A nyomozók a
gyanúsítottakat elfogásukat követően kihallgatták, V. A.-t bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, míg a házaspár
szabadlábon védekezhet.
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kolai mulasztásról kiértesítették a lány
törvényes képviselőjét, és az oktatási intézmény vezetőjét. Kiderült, hogy a fiatal
már előző nap sem jelent meg a tanítási
A barabási közúti határátkelőhelyen je- órákon. A körzeti megbízottak az iskolentkezett kilépésre 2019. december 1-jén lakerülő lányt visszakísérték az oktatási
10 óra 50 perckor egy cseh honosságú intézménybe, és átadták az igazgatónak.
gépkocsival közlekedő magyar állampolA rendőrség rendszeresen tart ifjúsággár. A férfi az ellenőrzés során egy ukrán védelmi ellenőrzéseket. A program célja
vezetői engedélyt adott át, melyről az út- kettős: a fiatalok felelősségérzetének folevélkezelő megállapította, hogy annak kozása, valamint védelmük, hogy az isbiztonsági jellegzetességei eltérnek az kolakerülés, vagy a szökés ideje alatt nem
eredetitől.
váljanak bűncselekmény áldozatává.
A rendőrség a szülők felelősségére is felhívja a figyelmet. Időnként ellenőrizzék és
bizonyosodjanak meg arról, hogy gyermekük valóban beért-e az iskolába, és érdeklődjenek a pedagógusoktól, hogy minden
tanórán jelen volt-e! Amennyiben arra
gyanakszanak, hogy a gyermek iskolaidőben tanulás helyett a csellengést választja,
beszélgessenek el vele és tisztázzák az iskolakerülés okát!
Az okmány további vizsgálata során
az átkelőhely határrendészeti szakértője
TEHETSÉGKUTATÓ VETÉLKEDŐ
megállapította, hogy az egy teljes utánKISVÁRDÁN
zat. A tarpai férfival szemben a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon büntetőA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
eljárást indítottak.
Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja
idén
a Kisvárdai Rendőrkapitánysággal
CSELLENGŐ DIÁKOT KÍSÉRTEK
együttműködve
rendezte meg 2019. novVISSZA AZ ISKOLÁBA
ember
28-án
Kisvárdán
a Roma Ki Mit
A NYÍREGYHÁZI KÖRZETI
Tud?
elnevezésű
tehetségkutató
vetélkeMEGBÍZOTTAK
dő megyei döntőjét. A programba áltaA Nyíregyházi Rendőrkapitányság lános iskolás tanulók mutathatták meg
körzeti megbízottjai 2019. november 27- tehetségüket ének-zene, próza és tánc
én délelőtt egy nyíregyházi bevásárló- kategóriákban. Az idei versenyen 8 kapiközpontban igazoltattak egy lány. A ta- tányság 52 versenyzővel és 36 produkcinuló először rossz adatokat adott meg az óval szerepelt. Több versenyző az egyéintézkedő rendőröknek, ezért valós sze- ni megmérettetést is vállalta a csoportos
mélyazonossága megállapítása érdeké- produkcióban való részvétel mellett.
ben a rendőrkapitányságra előállították.
A rendezvényen a megjelenteket Leleszi
Kiderült, hogy a lány még csak 12 éves, Tibor, Kisvárda Város polgármestere, Dr.
és engedély nélkül maradt távol az isko- Balogh Barnabás r. ezredes, a Kisvárlai foglalkozásoktól. A rendőrök az is- dai Rendőrkapitányság vezetője, Erdős
HAMIS VEZETŐI ENGEDÉLY
A BARABÁSI
HATÁRÁTKELŐHELYEN
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ELFOGATÓPARANCS ALAPJÁN
A záhonyi közúti határátkelőhelyen
2019. november 26-án belépésre jelentkezett egy 31 éves ukrán állampolgár. Az
ellenőrzést végző rendőrök megállapították, hogy a férfi ellen a Kisvárdai Járásbíróság közokirat-hamisítás bűncselekmény elkövetése miatt elfogatóparancsot
adott ki. Kilépésre jelentkezett egy 24 éves
magyar állampolgár, aki ellen a Nyíregyházi Járásbíróság költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt bocsátott ki
elfogatóparancsot. A rendőrök a két férfit
a Záhonyi Rendőrkapitányságra előállították és bűnügyi őrizetbe vették.
KÖRÖZÖTT AUDI KOMORÓNÁL
A Záhony Határrendészeti Kirendeltség munkatársai 2019. november 22-én
12 óra 15 perckor Komoróban igazoltatZoltán r. alezredes, a Szabolcs-Szatmár- tak egy német honosságú személygépkoBereg Megyei Rendőr-főkapitányság csival közlekedő román állampolgárt. Az
Területi Kisebbségi Kapcsolattartási intézkedés alatt a külföldi férfi a jármű
Munkacsoportjának vezetője, valamint tulajdonjogának igazolására egy fényBalogh Albert, megyei roma koordinátor másolt német forgalmi engedélyt adott át,
köszöntötte.
amely nem az ő nevére volt kiállítva.
A látványos és példaértékű produkciókat követően a szakmai zsűri által minden kategóriában kihirdetésre került az
első három helyezett, illetve a különdíjasok, akik oklevélben és díjazásban is részesültek.
Ugyanakkor senki sem távozott üres
kézzel, hiszen a főkapitányság Területi
Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja hagyományaihoz híven minden
részt vevő gyermeket kisebb ajándékokban részesített.
Az idei évben a legjobbnak ítélt produkció az I. korcsoportban a Tiszavasvári Általános Iskola diákjainak furuA rendőrök az ellenőrzés során meglyás előadása, míg a II. korcsoportban a állapították, hogy az általa használt gépnyírvasvári Táncoló Talpak tánccsoport kocsit a Schengeni Információs Rendelőadása volt.
szerben a német hatóságok körözik.
A rendőrök a román férfit a Záhonyi Rendőrkapitányságra előállították, a körözött
KÖRÖZTÉK, ELFOGTÁK
gépkocsit lefoglalták. A nyomozó hatóság
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a további eljárás során felvette a kapcsolaNagykállói Rendőrőrsének munkatársai tot a körözést kibocsátó hatósággal.
2019. november 28-án Bökönyben elfogtak egy 24 éves debreceni lakost. A férJUHOKAT LOPTAK EGY
fi ellen a Berettyóújfalui Járásbíróság tesTISZAKERECSENYI
ti sértés bűncselekmény elkövetése miatt
TELEPHELYRŐL
elfogatóparancsot adott ki.
A rendőrök a férfit a rendőrőrsre előálA Vásárosnaményi Rendőrkapitányság
lították, és bűnügyi őrizetbe vették.
lopás vétség elkövetésének megalapozott

gyanúja miatt folytatott nyomozást egy
17 éves és egy 29 éves tiszaadonyi lakos
ellen.
A nyomozás adatai szerint a férfi fiatalkorú társával 2019. szeptember 25-én este bement egy tiszakerecsenyi telephelyre, ahonnan eltulajdonítottak két juhot.
Az állatokat a közelben parkoló autójuk
csomagtartójában rejtettek el. Mielőtt elhagyták volna a helyszínt, a Barabási Határrendészeti Kirendeltség munkatársai
tetten érték őket.
A rendőrök a 17 éves fiút és a 29 éves
társát elfogták, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságra előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. Az ellopott juhokat
a rendőrök az eljárás során visszaadták a
tulajdonosának.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
Vásárosnaményi Rendőrkapitányság a
szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az
ügyészségnek.
MEGTALÁLTÁK
AZ ELTŰNT FÉRFIT
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság
Baktalórántházi Rendőrsén 2019. november 20-án reggel egy apagyi férfi tett
bejelentést, mely szerint 88 éves apósa
előző nap délután az apagyi otthonából
ismeretlen helyre távozott, és azóta nem
tért vissza.
A bejelentést követően a rendőrök a
helyi lakosok segítségével azonnal megkezdték a felkutatását az idős férfinek,
akit 2019. november 21-én reggel Apagy
külterületén megtaláltak. A rendőrök a
férfihoz mentőt hívtak, akit kórházba
vittek.
NEM FIZETTE MEG
A PÉNZBÍRSÁGOT
A beregsurányi közúti határátkelőhelyen jelentkezett belépésre 2019. november 20-án egy 37 éves gyöngyösi lakos.
A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a férfi ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság körözést adott ki,
mivel a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg, ezért azt az Egri Járásbíróság elzárásra változtatta át.
A rendőrök a körözött férfit a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságra előállították, és őrizetbe vették.
Forrás: Police.hu
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ELFOGOTT BETÖRŐK
A rendőrségre 2019. november 12-én
érkezett bejelentés, mert Szekszárdon,
egy épülő házba ismeretlenek betörtek,
onnan szerszámgépeket, hosszabbítókat
és elosztót tulajdonítottak el.
A szekszárdi rendőrök haladéktalanul
széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, amely
eredményeként látókörükbe került egy
háromfős társaság, akiket több hasonló
bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba lehetett hozni.
A nyomozók a három férfit 2019. november 27-én elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra, ahol
gyanúsítottkénti kihallgatásuk során a
bűncselekmények elkövetését elismerték. A 18, 19 és 23 éves szekszárdi férfiak
a megalapozott gyanú szerint november
11-én éjszaka Szekszárd más területéről
fát, egy harmadik helyről pedig kötelet
tulajdonítottak el.

állást tanúsított, az ingatlanból többszöri
felszólítás ellenére sem jött ki, elbarikádozta magát.
A Paksi Rendőrkapitányság járőrei
A Terrorelhárítási Központ (TEK) mű2019. november 26-án a délutáni órák- veleti egysége a férfit elfogta, majd a
ban a 6-os számú főúton ellenőriztek egy Dombóvári Rendőrkapitányságra a rendszemélygépkocsit, és igazoltatták annak őrök előállították, ahol közveszélyokozás
36 éves paksi vezetőjét. A rendőrök a jár- bűntett megalapozott gyanúja miatt kiműben bruttó 11,53 gramm kábítószer- hallgatták, és őrizetbe vették.
gyanús anyagot alufóliába csomagolva és
ÁTADTÁK AZ ÚJ KMB
több doboz – erős nyugtató hatású, orvoIRODÁT GYÖNKÖN
si receptköteles – gyógyszert találtak. Az
egyenruhások a személygépkocsi vezetőDr. Kovács Zoltán rendőr ezredes, a
jét a Paksi Rendőrkapitányságra előállítot- Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság renták, ahol a nyomozók gyanúsítottként ki- dészeti rendőrfőkapitány-helyettese és
hallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést Szaka Gyula Gyönk polgármestere, 2019.
tettek letartóztatásának indítványozására.
november 25-én új körzeti megbízotA részletes nyomozásnak köszönhetően ti irodát avatott fel és adott át Gyönkön.
a rendőrök azonosítottak négy személyt, Dr. Bognár Szilveszter rendőr ezredes, a
mert a rendelkezésre álló adatok szerint Tamási Rendőrkapitányság vezetője köaz őrizetbe vett férfitól vásároltak koráb- szöntötte a megjelenteket, megköszönte
ban kábítószergyanús, valamint új pszi- a helyi önkormányzat támogatását, valachoaktívnak minősülő anyagot. Őket – mint a kiváló együttműködést.
előállításukat követően – gyanúsítottként
hallgatták ki a rendőrkapitányságon.
A Paksi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást
az ügyben.
ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGAL
KERESKEDETT

KÖZVESZÉLYOKOZÁS
KAPOSSZEKCSŐN
A lakcímükön történt kutatás során a
rendőrök a fenti bűncselekményekből
származó tárgyak jelentős részét megtalálták.
A nyomozó hatóság bűnügyi őrizetbe
vette őket és kezdeményezte letartóztatásukat, amelyet a Szekszárdi Járásbíróság
2019. november 29-én elrendelt.
Velük szemben a Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatja az eljárást. A tulajdonosok
visszakapták az ellopott tárgyaikat.
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A Dombóvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya közveszélyokozás bűntett
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 41 éves kaposszekcsői lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
alapján a gyanúsított 2019. november 27én 17 óra körüli időben a kaposszekcsői
lakóházukban családi veszekedés alkalmával megrongált egy gázvezetéket, a
házban több helyen nyílt tüzet idézett
elő. A katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a földgázt elzárták.
A férfi a rendőri intézkedés során ellen-

Dr. Kovács Zoltán rendőr ezredes kiemelte, hogy Tolna megyében jelentős
szerepe van a körzeti megbízotti szolgálatnak. A gyönki egyenruhások körzetéhez nyolc település tartozik, a rendőri intézkedést igénylő események száma
alacsony, az ott élők biztonságérzete jó.
Az épület Gyönk, Petőfi Sándor utca
353. szám alatt található, és három körzeti megbízottnak – Meilinger Attila rendőr főtörzszászlós, Szijjártó Tamás rendőr
főtörzsőrmester és Mohai Norbert rendőr őrmester – biztosít magas színvonalú
munkavégzést.
Forrás: Police.hu
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KÖRÖZTÉK ŐKET
A Vas megyei rendőrök két körözött
személlyel szemben is intézkedtek az elmúlt 24 órában.
Munkatársaink 2019. november 27-én,
Szentgotthárdon, a Hunyadi János utcában igazoltattak egy mohácsi lakost. Az
intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy a 40 éves férfival szemben a
Körmendi Rendőrkapitányság és a Mohácsi Járásbíróság körözést bocsátott ki.
A férfit a rendőrök őrizetbe vették.
A rendőrök Hosszúperesztegen intézkedtek egy szőlősgyöröki lakossal szemben. Az igazoltatás során megállapították, hogy a nővel szemben a Fonyódi
Rendőrkapitányság körözést bocsátott
ki. A nőt a Sárvári Rendőrkapitányságra
előállították és gyanúsítottként kihallgatták.
NYÍLT NAP A KÖRMENDI
RENDÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUMBAN
A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 2019. november 27-én nyitotta meg
kapuit a rendőri pálya és a hivatásos
szolgálat iránt érdeklődő fiatalok előtt.

Az eseményen megjelentek részletes
tájékoztatást kaptak az intézményben
zajló oktatásról, a felvételi eljárás sajátosságairól, a Rendőrség feladatairól, a
bűnügyi és a rendészeti szakterületen
történő munkavégzésről és a hivatásos
életpályáról.
A nagy számban megjelent érdeklődőknek lehetőségük nyílt megtekinteni a
Rendőrségen rendszeresített fegyvereket,
az iskola fedett szituációs lőterét, az intézkedéstaktikai helyiségeket, valamint
a közlekedési és a közrendvédelmi szaktantermeket.
A fiatalok megismerkedhettek a szolgálati kutyák „munkájával”, valamint
egy alaki foglalkozást és egy intézkedéstaktikai bemutatót is láthattak.
TETŐRŐL
ZUHANT LE A MÉLYBE
A VASVÁRI FÉRFI
Egy vasvári férfi 2019. január 15én, egy építkezésnél zuhant le a tetőről
Szombathelyen. Az 54 éves férfi olyan
súlyosan megsérült, hogy a helyszínen
életét vesztette.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztálya halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.
Az eljárás során beszerzett adatok, valamint szakértői vélemények alapján
megállapították, hogy a védőkorlátot
nem építették ki a munkavégzés megkezdése előtt, amelynek következtében a
munkavégzés helyén közvetlen veszélyhelyzet alakult ki.
A nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy pácsonyi férfit, aki elismerte
felelősségét.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztálya a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezte és az iratokat

vádemelési javaslattal a Szombathelyi Járási Ügyészségnek megküldte.
GARÁZDASÁG MIATT
INTÉZKEDTEK
A RENDŐRÖK
SZENTGOTTHÁRDON
Büntetőeljárás indult a csörötneki férfival szemben.
A rendőrök 2019. november 22-én elfogták és a Szentgotthárdi Rendőrőrse előállították azt a csörötneki férfit,
aki előzetes szóváltást követően ököllel
megütött egy helyi férfit Szentgotthárdon, a Hunyadi János utcában.
Az elsődleges orvosi vélemény szerint
a bántalmazott férfi nyolc napon belül
gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.
A nyomozók a csörötneki férfit gyanúsítottként kihallgatták és az ügyben
garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást
indítottak
SZÓVÁLTÁST KÖVETŐEN
BÁNTALMAZTA
VITAPARTNERÉT
A kőszegi rendőrök büntetőeljárást indítottak a kőszegpatyi férfival szemben.
A járőrök 2019. november 21-én a Kőszegi Rendőrkapitányságra előállították
azt a helyi férfit, aki szóváltást követően egy alkalommal mellkason ütött egy,
szintén helyi férfit Kőszegpatyon.
A nyomozók a bántalmazót gyanúsítottként kihallgatták és az ügyben súlyos testi sértés bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
Forrás: Police.hu

2019 december - 2020 január | Pandúr

Pandur_2019_december.indd 39

39
2019. 12. 13. 15:57:48

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és
az iratokat átadta az ügyészségnek.

ZSAROLÁS BALATONAKALIBAN
Egy balatonakali élelmiszerüzlet parkolójában egy körülbelül 30 fős csoport
a korábbi nézeteltérésük miatt megtámadott és megfenyegetett négy személyt
2019. december 5-én 7 óra 4 perckor. Két
sértettet többen bántalmaztak is, meglökték, megrúgták és megütötték őket.
A négy bántalmazott férfinak sikerült
gépkocsijukkal elmenekülni, majd ezt
követően az elkövetők is elhagyták az
üzletház parkolóját, és a szomszédos településre indultak.
A rendőrök nagy erőkkel vonultak a
helyszínre, majd az adatgyűjtést követően Zánkáról 23 főt állítottak elő a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra.
Az esettel kapcsolatban az élet vagy a
testi épség elleni, illetve más hasonlóan
súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók öt személyt gyanúsítottként hallgattak ki. Közülük egy 31 éves és egy 52
éves férfit őrizetbe vettek, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.
ELÜTÖTTE A KERÉKPÁROST
Az eljárás adatai alapján egy 18 éves
balatonalmádi fiatal 2019. augusztus 17én este személygépkocsival Veszprém
belterületén közlekedett az Almádi úton
a körgyűrű irányából a városközpont felé tartva.
A Dornyai Béla utca kereszteződéséhez érve úgy kanyarodott be jobbra kis
ívben, hogy ennek során nem biztosított
elsőbbséget az Almádi úttal párhuzamos
kerékpárúton közlekedő, egyenesen továbbhaladó biciklisnek. Ennek eredményeként a kerékpáros az elé kanyarodó
autó jobb oldalának ütközött. A baleset
következtében a kerékpáros súlyos sérülést szenvedett.
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ROSSZUL RÖGZÍTETTE
AZ ÁLLVÁNYT, SÚLYOSAN
SÉRÜLT A MUNKÁS
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
Az eljárás adatai alapján az 53 éves férfi
Veszprémi Rendőrkapitányság a szüksé- egy építési vállalkozás vezetőjeként 2018.
ges eljárási cselekményeket elvégezte, és augusztus 2-án alkalmazta a nagybajoaz iratokat átadta az illetékes ügyészség- mi illetékességű sértettet egy várpalonek.
tai társasház szigetelési munkáinak elvégzésére.Az 53 éves férfi nem végezte el
teljeskörűen az állvány biztonságos rögEGY NAP ALATT
zítését, melynek szélső része összeomlott,
KÉTSZER GARÁZDÁLKODOTT
ahol a sértett tartózkodott. A nagybajomi
Állampolgári bejelentés érkezett a férfi a mintegy 2 méter magasból a földrendőrségre 2019. november 10-én 12 óra re zuhant, és combcsonttörést szenvedett.
után, hogy egy tapolcai szórakozóhelyen Az eljárás során az is kiderült, hogy védőegy férfi hangosan szidalmazza a többi korlátot nem szereltek fel előzetesen, így
vendéget, illetve a személyzetet. A sze- a munkaeszköz nem felelt meg a biztonmély az épületből kilépve az utcára bo- ságos munkavégzés követelményeinek.
rított egy szeméttároló konténert is, va- A nyomozók a veszprémi férfit foglakolamint felkapott egy kerékpártárolót, és zás körében elkövetett gondatlan veszéazt dobálta a földhöz.
lyeztetés vétségének megalapozott gyaA kiérkező járőrök az erősen ittas álla- núja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
potban lévő 30 éves helyi lakost a helyszíA nyomozás során bevont szakértői
nen elfogták, és előállították a Tapolcai vizsgálat eredménye is igazolta, hogy a
Rendőrkapitányságra, majd az elszámol- veszprémi férfi a foglalkozási szabályok
tatását követően szabadon bocsátották. megszegésével a sértett egészségét gonEllene garázdaság vétség elkövetése mi- datlanságból közvetlen veszélynek tetatt büntetőfeljelentést tettek.
te ki. Az eljárás vizsgálati szakaszában a
Egy másik tapolcai vendéglátóhely- Várpalotai Rendőrkapitányság a szükséről ugyanazon a napon 22 óra körül ér- ges eljárási cselekményeket elvégezte, és
kezett a bejelentés a rendőrségre, hogy az iratokat átadta az illetékes ügyészségegy személy összefüggéstelenül üvöltö- nek.
zik és sörösüvegeket tör. A bejelentést
követően a rendőrök a helyszínen igaNEM KEZDTE MEG
zoltatták az elkövetőt, ismét a 30 éves
SZABADSÁGVESZTÉSÉT
tapolcai lakost, majd előállították a helyi rendőrkapitányságra, és a nyomozók
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapigyanúsítottként kihallgatták. A férfi el- tányság illetékességi területén a rendlen kétrendbeli garázdaság vétség elkö- őrök az elmúlt 24 órában négy anyagi
vetésének megalapozott gyanúja miatt kárral végződő közúti közlekedési balfolyt büntetőeljárás.
eset helyszínén intézkedtek.
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A szolgálatot ellátó állomány négy személyt fogott el, közülük kettőt az ellenük
kiadott körözés alapján. Négy főt állítottak elő, köztük két személyt ittas járművezetés gyanúja miatt.
A körzeti megbízottak 2019. december 4-én 14 óra 15 perckor Várpalotán,
a Honvéd utcában igazoltattak egy 30
éves dudari lakost. Az intézkedés során
a rendőrök megállapították, hogy a férfi
ellen a Veszprémi Törvényszék Büntetésvégrehajtási Csoportja elfogatóparancsot
bocsátott ki, mivel nem kezdte meg jogerős büntetésének letöltését.
A körzeti megbízottak a körözött személyt előállították a Várpalotai Rendőrkapitányságra, majd a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.
ITTASAN ÜTKÖZÖTT EGY HÁZ
FALÁNAK, EGY FÁNAK ÉS
EGY MÁSIK AUTÓNAK
A rendelkezésre álló adatok alapján egy
27 éves helyi lakos 2019. december 3-ára
virradó éjszaka Pápa belterületén közlekedett kistehergépkocsijával. Haladása során járművével letért az útpadkára,
majd egy családi ház falának ütközött,
utána pedig egy fának hajtott neki. Végül a sofőr egy parkoló autónak is nekiütközött, majd megállás nélkül elhagyta
a helyszínt.
A rendőrséget annak az ingatlannak a
tulajdonosa értesítette, melynek a férfi
nekihajtott.

A kiérkező járőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, és a sofőrt pápai otthonában igazoltatták, és fogták el. Az
intézkedés során a férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a rendőrök további
mintavétel céljából előállították a helyi
rendőrkapitányságra. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A baleset körülményeit a Pápai Rendőrkapitányság vizsgálja.

metjuhász jellegű ebet találtak. Az állat
nyakában egy körülbelül másfél méter
A nyomozás adatai szerint 2019. nov- hosszúságú lánc lógott, ami már benőtt
ember 14-én reggel az ajka-padragkúti a nyakába.
kerékpárúton közlekedett biciklijével egy
A rendőrök egy veszprémi állatsegí16 éves fiatal, mikor egy férfi leszólította tő alapítvány munkatársainak adták át a
és megkérdezte tőle, hogy van-e nála do- kutyát, akik gondoskodtak az egészséghányáru, alkohol vagy pénz, mire a fiatal ügyi ellátásáról. A nyomozók azonosítotazt válaszolta, hogy nincs. A 33 éves férfi ták az eb tulajdonosát, egy 33 éves férfit,
ekkor dühös lett és a fiút a kétkerekűvel és 2019. december 3-án gyanúsítottként
együtt az útszéli akácosba lökte.
kihallgatták. Ellene állatkínzás bűntett
A bántalmazás következtében a fiatal elkövetésének gyanúja miatt folyik eljákönnyű sérüléseket szenvedett.
rás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.
GARÁZDASÁG A KERÉKPÁRÚTON

ÁMOKFUTÁS: 110 HELYETT 214
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának munkatársai 2019. november 27-én
11 óra 50 perckor a 8-as számú főút 35.
kilométerszelvényében, Veszprém felől
Várpalota irányába sebességellenőrzésük
közben egy személyautót mértek be, ami
az adott útszakaszon megengedett legnagyobb sebességet - 110 km/h - átlépve, 214 km/h-val közlekedett. Az 55 éves
csobánkai sofőrt a rendőrök megállították
a megkülönböztető jelzéssel szerelt, civil
jellegű szolgálati gépkocsival, és közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben.

Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások
eredményeként a rendőrök a cselekmény
elkövetésével gyanúsítható személyt a
közelben elfogták, majd előállították a
Devecseri Rendőrőrsre. A 33 éves ajkai
férfit a nyomozók garázdaság vétség és
könnyű testi sértés vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottGARÁZDASÁG ÉS TESTI SÉRTÉS
ként kihallgatták.
EGY SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEN
Az ajkai rendőrök az ügy vizsgálata során a szükséges eljárási cselekményeket
Az eljárás adatai alapján 2019. június
elvégezték, és a keletkezett iratokat átad- 28-án 20 óra körül egy pétfürdői szabadták az illetékes ügyészségnek.
téri rendezvényen egy 55 éves helyi férfi előzetes szóváltást követően a sértettre
támadt és bántalmazta, aki ennek követRÖVID PÓRÁZON TARTOTTA
keztében 8 napon belül gyógyuló sérüléA KUTYÁT
seket szenvedett.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapiA verekedéshez egy 28 éves pétfürdői
tányság Tevékenység-irányítási Központ- férfi is csatlakozni akart. Rúgott és ütött
jába 2019. november 29-én este érkezett a sértett felé, de nem találta el, mert a köbejelentés arról, hogy Veszprémben, a zelben tartózkodó rendőrök az esetet látCsatárhegy városrészen egy fához lán- va cselekményét megakadályozták. A két
colt kutya napok óta vonyít és többször támadó férfit a helyszínen elfogták, előálösszeesett. A helyszínre érkező járőrök lították a Várpalotai Rendőrkapitányságegy lesoványodott, sáros, koszos, ázott ra és gyanúsítottként kihallgatták.
és láthatóan rossz állapotban lévő néAz 55 éves férfi ellen testi sértés és garázdaság vétség, míg a 28 éves támadó
ellen garázdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folyt eljárás.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az
illetékes ügyészségnek.
Forrás: Police.hu
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ITTASAN BORULT FEL
AZ AUTÓJÁVAL

raélesztésről. Felföldi Tibor, a Közlekedé- visszaélés bűntett elkövetése miatt pedig
si Alkalmassági és Vizsgaközpont főosz- büntetőeljárás indult.
tályvezetője, és Dr. Szabó László klinikai
Az eljárás során B. József a bűncselekEgy 52 éves orosztonyi férfi 2019. szept- szakpszichológus az utánképzésekről és mény elkövetését beismerte. A rendőrember 28-án 15 óra 30 perckor közleke- a vizsgáztatás gyakorlati tapasztalatairól ség a nyomozás vizsgálati szakaszában a
dett Orosztony, Kolozsvári utcában egy adtak tájékoztatást.
szükséges eljárási cselekményeket elvéAudi típusú személygépkocsival. Halagezte és az ügy iratait a napokban megdása során helytelenül választotta meg a
küldte a Nagykanizsai Járási Ügyészségsebességét és egy kanyarban kisodródott,
nek.
majd felborult.
Az egyenruhások a vezetővel szemben
IGAZOLTATÁS UTÁN ELFOGÁS
alkoholtesztert alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett, ezért további mintavéA Nagykanizsai Rendőrkapitányság
tel céljából előállították a Nagykanizsai
rendőrei 2019. november 25-én Nagykanizsán igazoltattak egy helyi férfit. Az intézkedés során megállapították, hogy a
Nagykanizsai Járásbíróság lopás miatt a
A rendőrök gyakran kerülnek olyan férfi körözését rendelte el, ezért a 45 éves
helyzetbe, amikor életmentés miatt Z. Balázst elfogták, előállították, majd
azonnali segítségre van szüksége az ál- bűnügyi őrizetbe vették.
lampolgároknak, mert életüket, egészségüket az azonnali szakszerű ellátás
LETÉRT AZ ÚTRÓL, FÁNAK
mentheti meg. Az újraélesztés elméleÜTKÖZÖTT, SÚLYOS SÉRÜLT IS
ti ismeretein túl, minden résztvevő egy
VOLT
Rendőrkapitányságra.
próbababán gyakorolhatta azt, hogy hoA megalapozott gyanú szerint a fiatal
A rendőrök a férfit járművezetés ittas gyan kell újraéleszteni valakit.
sofőr 2019. július 24-én 19 óra 20 percállapotban vétség elkövetésének megkor a 7527-es számú úton közlekedett Paalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként
ÁTSZERELT RENDSZÁMMAL
csa irányából Felsőrajk felé egy Volkswahallgatták ki.
KÖZLEKEDETT
gen Transporter típusú tehergépkocsival,
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
utasként a jobb első ülésen barátnőjét
Nagykanizsa Rendőrkapitányság munA 34 éves pölöskefői lakos 2019. febru- szállította.
katársai a szükséges eljárási cselekmé- ár 7-én 8 óra 30 perc körül Hahót közA 22-es kilométerszelvényben lévő
nyeket elvégezték, és az ügyben keletke- ség külterületén, a Csapás dűlőn közleke- balra ívelő útkanyarulatban a sebessézett iratokat átadták az ügyészségnek.
dett egy Opel Combo típusú gépkocsival, ge helytelen megválasztása miatt letért a
amikor a rendőrök megállították. Az el- jobb oldali útpadkára, majd élőfának ütTOVÁBBKÉPZÉS
lenőrzés során az egyenruhások megál- között és többször megpördült.
ZALAEGERSZEGEN
lapították, hogy az Opelre egy Fiat Uno
A baleset következtében a gépkocsi veszemélygépkocsira kiadott rendszámtáb- zetője könnyű, míg a jobb első ülésen
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon la van felszerelve. Iratainak ellenőrzése- utazó utas nyolc napon túl gyógyuló súa Közrendvédelmi Osztály és a Közleke- kor kiderült, hogy a sofőr nem rendelke- lyos sérülést szenvedett.
désrendészeti Osztály állománya egy to- zik jogosítvánnyal sem. A járművezetőt a
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a
vábbképzésen vett részt 2019. december rendőrök elfogták, majd a Nagykanizsai tehergépkocsi vezetőjével szemben köz2-án.
Rendőrkapitányságra előállították. A so- úti baleset okozás vétség elkövetésének
Elsőként Vincze Luca, a Zala megyei főr ellen engedély nélküli vezetés miatt megalapozott gyanúja miatt folytatott
vezető mentőtiszt tartott előadást az új- szabálysértési-, egyedi azonosító jellel büntetőeljárás során a szükséges eljárási
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cselekményeket elvégezte és az iratokat a
napokban átadta az illetékes ügyészségnek.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
felhívja a közlekedők figyelmét, hogy mindenkor a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak ( az út vonalvezetésének,
az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően közlekedjenek! Tartsák
be a sebességhatárokat, a közlekedés szabályinak megsértése súlyos és visszafordíthatatlan következményekkel járhat!
A helyes közlekedési magatartással megelőzhetők a közúti tragédiák!
… hogy mindenki hazaérjen!
SZERELEMFÉLTÉSBŐL
GARÁZDASÁG
A fiatal férfi 2019. november 25-én 11
óra körül Kisgörbőn, egy lakóház előtt
az utcán szerelemféltésből adódó előzetes, hangos szóváltást követően bántalmazott egy szigethalmi lakost. Több alkalommal megütötte, meglökte a férfit,
aki a földre esett, és nyolc napon belül
gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
Az egyenruhások a beszerzett információk alapján azonosítottak, és elfogták a
vindornyaszőlősi férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki garázdaság vétség és
könnyű testi sértés vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében kérjük, hogy aki látta a balesetet,
arról bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy hívja a 06-93-312-190-es
telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap
24 órájában elérhető, ingyenesen hívható
06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámon, valamint a 107-es vagy a 112-es díjmentesen hívható segélyhívó számok valamelyikén.
MAGÁNAK KÉZBESÍTETT

Egy kézbesítőként dolgozó nő 2018.
november 26-án több mint 40 ezer forint
értékű pénzküldeményt nem kézbesített
a címzettnek, hanem eltette magának.
Négy nappal később, november 30-án
ugyanígy cselekedett, hiába várta egy
férfi a 20 ezer forintját, a nő másodszor is
az átvételi elismervényen a címzett aláírását meghamisított, és elrakta a pénzt.
A két nap alatt több mint 60 ezer forintot tett el a kézbesítő.
A nyomozók a nőt sikkasztás vétség és
hamis magánokirat felhasználása vétség
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottBALESET SZEMTANÚIT KERESSÜK ként hallgatták ki.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Zalaegerszegi Rendőrkapitányság munKözlekedésrendészeti Osztálya eljárást katársai a szükséges eljárási cselekméindított egy anyagi kárral végződő köz- nyeket elvégezték, és az iratokat a napokúti közlekedési baleset miatt. A rendelke- ban átadták az ügyészségnek.
zésre álló adatok alapján 2019. november
POZITÍV ALKOHOLTESZTER
22-én 10 óra 15 perc körül Nagykanizsán,
a Balatoni út 41. szám előtt lévő áruház
A Lenti Rendőrkapitányság járművezeparkolójában egy ismeretlen személy, ismeretlen típusú járművel nekiütközött tés ittas állapotban vétség elkövetésének
egy ott parkoló sárga színű Citroën C2 megalapozott gyanúja miatt folytatott
típusú személyautónak. A balesetet köve- nyomozást egy 32 éves nővel szemben.
A zalai járőrök 2019. augusztus 3-án 22
tően a sofőr adatai hátrahagyása nélkül
óra 40 perckor egy 32 éves nőt ellenőriztávozott a helyszínről.

tek, aki egy Mazda típusú autóval közlekedett Barlahida irányából Petrikeresztúr felé.
Az igazoltatás során a rendőrök
alkoholtesztert alkalmaztak, amely pozitív értéket jelzett, ezért további mintavétel céljából előállították a járművezetőt a
Lenti Rendőrkapitányságra.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
Lenti Rendőrkapitányság munkatársai a
szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügyben keletkezett iratokat
átadták az ügyészségnek.
ÜTKÖZÖTT, MAJD ELMENEKÜLT
A HELYSZÍNRŐL
A rendelkezésre álló adatok szerint egy
29 éves nő 2019. július 13-án 19 óra 20
perckor közlekedett egy Volkswagen típusú személygépkocsival a 70831-es számú úton az M7-es autópálya bal pályatest
felhajtójának irányába. Amikor a 70830as számú út körforgalmi kereszteződéséhez ért, akkor nem biztosított elsőbbséget a körforgalomban Skoda típusú
személygépkocsival közlekedő pilisszántói férfi részére, és összeütköztek.
Az ütközés után a Skoda a körforgalom közepén lévő füves területre sodródva állt meg, a Volkswagen vezetője a
helyszínről megállás nélkül elhajtott úgy,
hogy nem győződött meg arról, hogy a
baleset során valaki megsérült-e, vagy
segítségnyújtásra szorul-e. A Skoda személygépkocsiban utazó négy személy köztük egy gyermekkorú - nem sérült
meg.
Adatgyűjtést követően a rendőrök húsz
perc múlva, a több kilométerre lévő Csónakázó-tó melletti parkolóban megtalálták a balesetet okozó járművet, és annak
vezetőjét is. A nővel szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív eredményt jelzett, ezért további mintavételre előállították.
Az eljárás során a nagykanizsai rendőrök járművezetés ittas állapotban vétség
és cserbenhagyás vétség megalapozott
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták
ki a nőt.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az ügyészségnek.
Forrás: Police.hu
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

KAUKÁZUSI JUHÁSZKUTYA
FEGYVEREZTE LE A RENDŐRRE
USZÍTOTT STAFFORD TERRIERT
a bíróság börtönbüntetésre ítélt két vádlottat az ügyben
A Hajdúböszörményi Járásbíróság
2019. december 6-án kihirdetett ítéletében bűnösnek mondta ki azt a két férfit,
akik ráuszítottak egy kutyát az intézkedő rendőrre. Az egyenruhásnak egy közelben fekvő kaukázusi juhászkutya segített.
Az elsőfokú bíróság elsőrendű B. Z.-t
bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
bűntettében és felbújtóként elkövetett
testi sértés bűntett kísérletében, ezért őt
1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 2 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság
bűnösnek mondta ki másodrendű vádlottat hivatalos személy elleni erőszak
bűntettében és testi sértés bűntett kísérletében, ezért őt 1 év 4 hónap börtönbüntetéssel és 2 év közügyektől eltiltással sújtotta.
Harmadrendű vádlottat a bíróság a hivatalos személy elleni erőszak bűntettének vádja alól bizonyítottság hiányában
felmentette.
Az ítéleti tényállás szerint az elsőrendű
vádlott, B. Z. és a harmadrendű vádlott,
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B. Zné lánya 2017. július 1-jén délelőtt feldúlt állapotban hívta fel a mentőszolgálatot. Az asszony édesanyjához kért segítséget, mondván, a nő megvágta magát
és ömlik belőle a vér. Azt is mondta, hogy
siessenek, mert az apja agresszívan viselkedik, „itten mindenkit meg akar ölni ez
az ember”. Az irányító mentőt küldött a
hajdúböszörményi házhoz és értesítette
a rendőrséget is.
A mentőautó 5 perc múlva kiért, az
ápoló azonnal hozzákezdett a harmadrendű vádlott ellátásához. Ekkor jött ki
az udvarra a volt férj, az élettársak között heves szóváltás alakult ki. Az elsőrendű vádlott azt állította, hogy az aszszony öngyilkos akart lenni, a nő szerint
ugyanakkor a férfi vett ki a kezéből egy
poharat, amivel aztán ő vágta meg az alkarját.
A mentőápoló ekkor közölte az aszszonnyal, hogy sérülése miatt kórházba kell szállítaniuk. B. Zné vitába szállt
a mentőssel, nem akart kórházba menni. Erre a jelenetre futottak be a rendőrjárőrök, akik bementek az udvarra,
hogy segítsenek a mentősöknek. Miután a mentősök körvonalazták a helyzetet, a rendőrszázados próbálta jobb belátásra bírni az asszonyt. Ekkor lépett ki
az udvarra újra az elsőrendű vádlott, aki
karjaival hadonászott, indulatosan kiabálva, feldúltan közeledett a rendőrökhöz. Sérelmezte, hogy senki nem engedte be őket, és hogy az asszonyt nem
viszik sehová. A rendőr többször is szólt,
hogy hagyjon fel ezzel a viselkedéssel, ne
akadályozza a rendőri intézkedést, B. Z.
azonban továbbra is fenyegetőzött. Ekkor a járőr közölte vele, hogyha folytatja,
előállítják a rendőrkapitányságra, de ez
sem használt.

A rendőrök meg akarták bilincselni, de
a férfi ordítva kért segítséget az udvaron
lévő rokonoktól, akik kiabálva keltek a
családfő védelmére.
Miután B. Z. belátta, hogy a rendőrök
kitartanak a bilincs és az előállítás mellett, a felfokozott hangulatban arra utasította családtagjait, hogy engedjék el a
ház kerítéséhez láncolt stafford terrier
keveréket. Fia, a másodrendű vádlott ekkor kapcsolódott be az eseményekbe. B.
Z. T. előbb csak fenyegette a kutyával a
rendőröket, majd eloldotta az ebet és a
láncánál tartva 2-3 méterre állt meg előttük. Bár apja közben hagyta magát megbilincselni, közben többször is arra szólította fel a fiát, hogy uszítsa a kutyát a
rendőrökre. B. Z. T. a kutyát két hátsó
lábára állította, hergelte, így az eb egyre
idegesebb lett.
A másodrendű vádlott kis idő múlva
a rendőrök felé lökte a kutyát, a felajzott
állat ugrott egyet feléjük, de a támadást
váratlan esemény hiúsította meg. Egy
addig a közelben fekvő kaukázusi jellegű kutya felugrott, a levegőben elkapta a
stafford terriert, majd harcolni kezdett
vele. A kutyákat végül a másodrendű
vádlott szedte szét, a karján meg is sérült, a mentősöknek a végén őt is el kellett látniuk. Azzal, hogy a felajzott kutyát
a vádlott a rendőrökre uszította, fennállt
a reális esély arra, hogy a rendőrök 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedjenek.
A bíróság ítélete nem jogerős. Az ügyész
három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg az első- és másodrendű
vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A harmadrendű vádlott a döntést
tudomásul vette.
Debreceni Törvényszék
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ÖRÖKBE ÉS SZÍVÜKBE
IS FOGADTÁK A BÍRÓSÁGI
DOLGOZÓK A HÓBAGLYOT
A Debreceni Törvényszék munkatársai 2019 októberében gyűjtést indítottak
annak érdekében, hogy a debreceni állatkert egyik lakóját örökbe fogadják. A
dolgozók választása egy hím hóbagolyra
esett, ami még 2018 februárjában nyolc
hónaposan került Amsterdamból a debreceni állatkertbe. A hóbaglyokat a Ter-

mészetvédelmi Világszövetség (IUCN)
vörös listáján 2017 végén a nem veszélyeztetett fajok kategóriájából a sebezhető fajokéba sorolta át, mivel három generáció alatt, elsősorban a klímaváltozás
miatt több mint 30 százalékkal csökkent
a számuk. Az örökbefogadáshoz szükséges pénz másfél nap alatt összegyűlt, a bíIllusztráció

róság dolgozói pedig egy szavazás során
Hópihének nevezték el a hóbaglyot, aminek örökbefogadása két ok miatt kiemelten fontos a Debreceni Törvényszék számára.
Egyrészt támogatja a debreceni Nagyerdei Kultúrparkot és több hónapon keresztül a hóbagoly szakszerű ellátást,
másrészt az akcióval felhívja a figyelmet
arra, hogy természeti környezetünk védelme a bírósági szervezet szemléletében
is kiemelt helyet kapott és a klímaváltozás az állatvilágra is negatívan hat.
Az ünnepélyes örökbefogadásra és Hópihével való személyes találkozásra 2019.
december 6-án került sor, amikor is a
Debreceni Törvényszék dolgozói egy kis
„Mikulás ajándékkal” is kedveskedtek az
állatnak.
A bíróság történetében ezen a nem
mindennapi eseményen létrejött egy
együttműködést megállapodás a Debreceni Törvényszék és a Nagyerdei
Kultúrpark között, amit Dr. Kahler Ilona Márta és Dr. Nagy Gergely Sándor
örömmel írt alá. A kultúrpark ügyvezető
igazgatója és a törvényszék elnöke megállapodtak abban, hogy egymást kölcsönösen támogatva kiemelten kezelik a
környezetvédelem és természetvédelem
kérdését, a mindennapi működésük során pedig példát mutatnak a társadalom
valamennyi tagja számára.
A kultúrpark a törvényszék munkatársai által örökbefogadott hóbagoly ellátására és életkörülményeinek magas fokú
biztosítására fordítja a kapott támogatást, valamint szakmai támogatást és segítséget nyújt a környezetvédelemi- és
természetvédelmi törekvések megvalósításához, az állatkert pedig a későbbi családi programok helyszínéül is szolgálhat.
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ÜGYÉSZSÉG

LAPÁTTAL VERTE, ÉLETVESZÉLYES
SÉRÜLÉST OKOZOTT KEDVESÉNEK
A RABIÁTUS FÉRFI
A különös és többszörös visszaesőnek
minősülő 37 éves férfi 2011. év óta rendezetlen lakhatási körülmények között
élt párkapcsolatban egy nővel. Mindketten egyfolytában ittak, mígnem 2019.
március 9. napját megelőzően a Lenti városában lévő komfort nélküli, romos faházban éltek. Ezen napon mindketten a
délutáni óráktól együtt néztek a pohár
fenekére a házban, melynek során a vendég szóváltásba keveredett a házigazdával, akit több alkalommal ököllel megütött, majd a földre kerülését követően
megrugdosott, és a berendezési tárgyakat is megrongálta. Párja a történtek
miatt rendőri intézkedést kért, így azt
a kiérkező járőrök előállították a Lenti
Rendőrkapitányságra, míg a megvert há-

zigazdát a mentők a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház sürgősségi osztályára szállították.
Előállítását követő hazaérkezésekor
a még mindig jócskán pityókás ember
még inni akart, ezért bort keresett a házban, de nem talált, ami miatt veszekedni kezdett a nőjével. Egyre indulatosabbá
vált, miközben az udvarról magához vett
egy kb. 1 méter hosszú és 4 cm átmérőjű
nyéllel ellátott lapátot, bement a lakásba,
és a lapáttal a nőt megverte. A lapát nyele
hosszában elrepedt, a lapátrész le is tört.
Az ágyra eső nő az ütések elől védekezni
próbált és segítségért kiabált, mire a terhelt abbahagyta a verést. A lapátos verést
követően a részeg aludni tért, míg a nő
a fájdalmai miatt többnyire virrasztott,

majd reggel jelezte a férfinak, hogy vélhetően eltört a karja, ezért az mentőt hívott,
a kiérkező mentőápolóval azt közölték,
hogy a sérüléseket a sértett esés következtében szerezte. A férfi a mentőautóval
bekísérte a nőt a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba, ahol a férfi felügyeletéből
kikerülve a nő elmondta a kezelőorvosnak, hogy a sérüléseket élettársa okozta.
A nő a bántalmazás következtében többszörös csonttörést és lépszakadást szenvedett. A lépszakadás életveszélyes sérülésnek minősül, lépet műtétileg el kellett
távolítani.
A Zala Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt
emelt vádat.
Ferencz Győző
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LÁTNI ÉS LÁTSZANI!

A SZÉLVÉDŐ SZEREPE A KÖZLEKEDÉSBEN
Itt a télies idő, az autósoknak jobban oda kell figyelni a szélvédő állapotára, de nem csak nekik, hanem a
rendőrség munkatársainak is, ezzel is előmozdítva a biztonságosabb közlekedést.
Riportunk célja, hogy összefoglalja
a Látni és látszani kampány során autóüvegek ellenőrzésekor elvégzendő lépéseket és segítséget nyújtson valamint
megfelelő szakemberhez irányítson
A Saint-Gobain Kft. gépjárműüveg üzletágának a Saint-Gobain Autovernek a
vezetőjét Németh Józsefet kérdeztük.
Hogy látja Ön? A gépjárművek szélvédőjének állapota milyen kihatással van a
biztonságos közlekedésre?
A legnagyobb sérülésveszélynek a járművek szélvédője van kitéve. Napjaink
autóiban a szélvédő egy laminált üvegszerkezet, mely legtöbbször valamilyen
ragasztási megoldással van a karosszériába rögzítve. A laminált szélvédő két réteg üveget tartalmaz, melyek között egy
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speciális PVB fólia található. A fólia nagy alátámasztást kell számukra biztosítani.
erővel együtt tartja az üvegrétegeket. Tö- Ezt a támaszt a szakszerűen beragasztott,
rés esetén a kis darabokat a fólia tartja ép szélvédőtől és a műszerfaltól kapják.
össze, amelyek így nem jelentenek veszélyt a járműben tartózkodókra.
Télen fázósabbak az autósok, így
A laminált szélvédő azonban nem csak a nemegyszer elhanyagolják a szélvédők
szerkezet egybemaradásával szolgálja a biz- tisztítását. Sokan csak az ablaktörlő latonságot, hanem jelentős mértékben járul pátra bízzák ezt a feladatot!
hozzá a karosszéria ellenálló-képességéhez is.
Igen! A szélvédő biztonságra gyakorolt
leginkább nyilvánvaló hatása az átláthaSzakértői vélemények szerint még a tóságukkal kapcsolatos. Egy szerkezetileg
légzsákokra is kihatása van a szélvédő- stabil, szakszerűen beragasztott szélvédő
nek. Ez igaz?
is komolyan veszélyeztetheti a járműben
Szintén megkerülhetetlen a szélvédő, utazók biztonságát, ha szennyeződések,
ha a légzsákok megfelelő működéséről apróbb sérülések miatt csak korlátozottan
van szó. Ahhoz, hogy a légzsákok kellő átlátható vagy bizonyos fényviszonyok
ellenállással tudják az előre lendülő tes- esetén úgy szórja a beeső fényt, hogy az a
tet érő erőhatásokat tompítani megfelelő járművezetőt a kilátásban zavarja.
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Mit ellenőrizzünk tehát?
Elsődlegesen a kőfelverődéseket!
A kőfelverődések megbontják a szélvédő szerkezetét, akár jelentősen is gyengíthetik azt. Emellett a beeső fényt megtörik, így kitakarhatják a látómező egy
részét vagy kedvezőtlen fényviszonyok
esetén elvakíthatják a vezetőt.
A kőfelverődések ma már jó arányban
javíthatók.
A 100 forintos érménél nem nagyobb
kiterjedésű és a következőt típusba tartozó kőfelverődések javítását célszerű
megpróbálni, amennyiben a sérülés nem
a vezető látómezejében van, illetve ha
egyéb sérülésekkel nem kísért.
A javítás sosem eredményez 100%-os
optikai helyreállítást, és a javítási folyamat során fennáll a szélvédő elrepedésének kockázata is.
Mi a helyzet az elrepedt szélvédővel?
A kőfelverődésekkel ellentétben (bár a
repedéseket is a legtöbb esetben a felverődő tárgyak okozzák, vagy egy meglévő sérülésből „fejlődnek” ki) nem javíthatók. Minden esetben a szélvédő cseréje
javasolt.

Kicseréljém a szélvédőmet, ha karcos?
Amennyiben a hiba kimutathatóan a
Bár a karcok nem gyengítik a szélvédő szélvédőben van, akkor a szélvédőt cseszerkezetét, mégis indokolttá tehetik a rélni szükséges!
szélvédők cseréjét. A karcok polírozással
történő eltávolítása nem javasolt, mert
Ha körbe nézünk az autóban meglepő,
ezzel nagyobb bajt, az üveg torzítását hogy mennyi minden függ az üvegfelüokozhatjuk. Karcok számtalan módon leteken.
keletkezhetnek: felverődő tárgyaktól, a
A szélvédő szélein körben látható sötét
levegőben előforduló apró szennyeződé- színű sáv nem csupán esztétikai célt szolsektől, az autómosóban vagy épp az ab- gál. Ez védi ugyanis a szélvédő ragasztót
laktörlő lapátoktól.
a Nap UV-sugárzása ellen. Ahol a takaA karcok rontják a szélvédő átlátható- rás nem teljes, ott a ragasztó egy idő után
ságát, csökkentik a látótávolságot, kedve- elöregszik. Ez beázáshoz, de szélsőséges
zőtlen fényviszonyok esetén akár a tük- esetben akár a jármű szerkezetének megröződések el is vakíthatják a vezetőt.
gyengüléséhez is vezethet.
A modern járművekben a szélvédőJavítható az opálos szélvédő?
re számos alkatrészt illesztenek. Már
A levegőben lévő szennyeződések, por- rég nem csak a visszapillantó tükörről
szemcsék menet közben a homokszórás- van szó. A különféle szenzorok, kamehoz hasonló hatásnak teszik ki a szélvédőt. rák mind a szélvédőre ragasztott tartókEnnek eredményeként a fény prizmasze- ra illeszkednek. Ezek sérülése csökkenti
rűen tükröződik a vezető előtt, ami köny- a jármű által nyújtott komfortot (rezonyen elvakíthatja, például lenyugvó nap nanciáktól elkezdve akár a berendezés
esetén, vagy éjszaka a szembeforgalom fé- meghibásodásáig) és jellemzően önállónye. Ez jellemzően az idősebb vagy sokat an nem javíthatók.
futó járműveknél fordulhat elő. Ilyenkor a
szélvédő cseréje javasolt.
Mit lehet mondani az autó további
üvegfelületeiről?
Mi van akkor, ha torzít a szélvédő?
Mi a tapasztalat a fűthető szélvédőkAz edzett üvegek (oldal és hátfalüvegek)
A szélvédő optikai torzítása adódhat az nél?
sérülése minden esetben az üvegalkatrész
üveg széleinél pl. a struktúra görbületéUgyan biztonsági következményei nin- teljes megsemmisülésével (szilánkokra
ből, de a vezető látóterében lévő torzítás csenek, de a gépjármű nyújtotta komfor- hullásával) jár. Amennyiben a lejáró üvegyártási hiba.
tot jelentősen csökkentheti, ha valamely gek működésében észlelünk hibát, akkor
Míg az előbbi a görbült felületek ter- a szélvédőbe integrált eszköz nem műkö- az az emelő mechanika vagy a kapcsolódó
mészetes fénytörési velejárója, addig az dik. A gépjármű átvizsgálása során ezért elektronika meghibásodását jelenti.
utóbbi termékhiba, ami émelygéshez, érdemes kipróbálni a szélvédőfűtést, ilHátfal üvegeknél előfordulhat a fűtés
fejfájáshoz, rosszulléthez is vezethet. Ha letve a szélvédőbe integrált antennát. csatlakozó vagy a fűtőszál sérülése. A leszaezek a panaszok előfordulnak, akkor Ezek működési zavara esetén további au- kadt csatlakozó kétkomponensű ragasztómindenképpen javasolt a szélvédő cse- tóvillamossági vizsgáltok szükségesek a val helyreállítható, a szakadt fűtőszál pedig
réje.
hiba okának kiderítéséhez.
fémtartalmú festékkel kijavítható.

Saint-Gobain Hungary Kft.
1044 Budapest Garam utca 3.
www.saint-gobain.hu

A Saint-Gobain Sekurit már 80 éve meghatározó OEM gyártó a járműüveg szegmensben.
A Saint-Gobain Autover az alkatrészpiacot látja el járműüvegekkel, ragasztókkal és
minden más szükséges kiegészítővel.
Üvegeit a Saint-Gobain Sekurit gyártja.
A Saint-Gobain Autover 26 országban van
jelen, ahol több mint 4 millió üveggel látja el
partnereit évente.
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Együttműködő partnerünk a
CHEMICAL-SEED Export-CHEMICALSEED
Import Kereskedelmi Kft.
Export-import Kereskedelmi Kft.
4002 Debrecen,
Balmazújvárosi
út 10.út. 10.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi
Pf. 4002 Pf. 4002.
Telefon: 52/48-032
52/448-017,
52/48-032
Telefon: 52/448-032,
52/448-017,
52/448-016
Fax: 52/448-029
Fax: 52/448-029
Telephely:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 79.

Telephelyek:

4183 Kaba, Nádudvari útfél,
Tel: 54-715-561
Gyümölcs, szőlő kultúrában a
4100 Berettyóújfalu, Dózsa GyörgyFAGYKÁR
u. 79., csökkenthető!
Tel: 54-401-115
5630 Békés Borosgyáni telep,A regenerálódás gyorsítható,
Tel:az66-510-740
aszálykár
a későbbi,
ill. a30-603-1014
következő
5126 Jászfényszaru, Zöldmezőmérsékelhető,
telep,
Tel:
évi fagykárok csökkenthetők!

FRIGOCUR

Együttműködő partnerünk

chemical seeds.indd 1

2014.12.16. 8:38:14

Fagyvédő, termésnövelő,
kondiciójavító készítmény.
Az árbevétel 20-60%-kal növekedhet!

Spiel-Mix
Mezőgazdasági
Minőségi magyar termékek! Kedvező áron!
KIS SZERELŐ
Termelő és
ÉS KERESKEDŐ KFT
Szolgáltató Kft.
WWW.KISKFT.HU
Információ: 42/373-296, 20/9692-515
www.fagyvedelem.hu

HELTI Merevkapás Sorközművelő
Kultivátor Műtrágyaszóróval

6453 Bácsbokod,
Bácsalmás út 1.

Tel/Fax: 06-79/450-894
Mobil: 06-30/9251-744
Web: www.helti.hu

E-mail: helti@helti.hu

isv.indd 1
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HELTI SPB TITANZ-Z 5FV-950

Euro-Montex Kft.
HELTI Kombinátor 3,6m 3 sor rugóskapával

pandur február 2012.indb 45

7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefon: +36-30-961-1427,
+36-30-300-3091
E-mail: oetvoes@mail.datanet.hu
Környezetvédelmi tervezés, szakértés,
hatásvizsgálat, felülvizsgálat
Vízgazdálkodási tervezés, szakértés
Természetvédelmi oktatás

Az Euro-Montex Kft. 1991-ben alakult
Korlátolt Felelősségű társaságként, és az óta is
ebben a formában működik.
Tevékenység rövid leírása:
Épületgépészet,
víz-,
gáz-,
fűtés-,
légkondicionáló szerelés, gázvezeték építési
munkák, ingatlan bérbeadása és üzemeltetése.
Az Euro-Montex Kft. elismerést szerzett
munkájával mind Magyarországon, mind
külföldön, ami köszönhető annak is, hogy
munkatársaink szakmai végzettséggel és nagy
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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Adószám: 10445354-2-43
Tel.: 061-262-0431
e-mail: euro-m@t-online.hu
2012.02.02. 10:15:01

Ötvös és Társa
Környezetvédelmi Kft
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1106 Budapest, Maglódi út 16.
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EGÉSZSÉGPROGRAM  RÓLAD SZÓL

FEDEZZE FEL A SZAUNÁK VARÁZSLATOS
VILÁGÁT HARKÁNYBAN!
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WWW.MYDOCTORPROGRAM.HU
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Egyedi és multidrog panelek vizeletből

Egyedi és multidrog panelek vizeletből

Ősszel nyitotta meg kapuit a Harkányi Gyógyfürdő legújabb részlege a Szaunavilág, ahol ezentúl jakuzzi, tepidárium, gőzkabin,
finn szaunák, infraszauna, csobbanó medence és Kneipp-medencék is szolgálják a vendégek egészséges kikapcsolódását egész
marketing@harkanyfurdo.hu
évben. www.harkanyfurdo.hu
„Gőzben az egészség!”- lehetne a mottója a Harkányi Gyógyfürdő új részlegének, amelyet nemrég vehettek birtokba a
szaunázás szerelmesei. Hazánkban is egyre többen hódolnak a kikapcsolódás és a feltöltődés ezen formájának, így
nem véletlen, hogy a világhírű gyógyvizéről ismert Fürdő is nemrég új szaunákkal bővítette ki spa-szolgáltatásait.

Érdemes megfogadni Patocskai Gabriella, a Harkányi Gyógyfürdő szaunamestere
tanácsait az új részleg felfedezéséhez.
Az új Szaunavilágban egy kisebb és egy nagyobb finn szauna található, ez utóbbiban tartjuk négy szaunamesterünk
segítségével - a legújabb tendeket követve - a természetes illatokkal és testkezelésekkel kombinált
szaunaprogramokat, amelyek különleges szaunázási élményt nyújtanak. Emellett hamarosan rendszeresítjük a
gőzkabinban tartandó peelinges-bőrápoló programokat is.
Azoknak, akik nem bírják, vagy nem szeretik a szaunát vagy a gőzfürdőt, az infrakabint, illetve a tepidáriumot ajánljuk.
A tepidáriumban a csempével burkolt falakat, padlót, kőpadokat fűtjük fel, így a levegő körülbelül 37-39 Celsius-fokos
lesz, és nem terheli meg a szervezetet a fokozott izzadás, ráadásul kellemes stresszoldó, nyugtató hatása is van.
Egyre népszerűbb a Kneipp-taposó is, ami egy hideg-meleg vizes váltófürdőt jelent. A hideg medencében 12-18 fok
közötti víz van, az alján pedig legömbölyített felületű kövek találhatóak. A kövek lágyan masszírozzák a talpat és
javítják a vérkeringést. A hideg vizes medencéből a meleg vizes medencébe kell átlépni, hogy a lábunk felmelegedjen. A
Kneipp-taposó rendszeres használata megelőzi a gyulladásokat, javítja az anyagcsere-folyamatokat.
Természetesen a szaunakultúra terén is igyekszünk a nemzetközi trendeket követni, miszerint az egészséges
szaunázást tartjuk szem előtt. Ezért, bár a harkányi Szaunavilágban is van lehetőség az előre meghatározott napokon
fürdőruhában szaunázni, de alapvetően fürdőruhamentes övezetként üzemel.
A szaunázás az erőteljes méregtelenítésen kívül igen jó hatással van a keringésre, az immunrendszer erősítésére, a
reumás panaszokra, az anyagcsere fokozására és nem utolsó sorban stresszoldásra. Nagyon jó kiegészítője egy
masszázsnak is, mivel ellazítja az izmokat.

www.diagnosticum.hu

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy betegen semmiképpen ne menjünk szaunázni, illetve néhány betegség, például
keringési problémák, gyulladásos megbetegedés, nyílt sebek, stb. esetén is le kell mondanunk a szaunázás örömeiről.

www.harkanyfurdo.hu
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Intelligens Munkaidő-nyilvántartó rendszer!
KORSZERŰ, KÖRNYEZETBARÁT
FESTÉKTECHNOLÓGIAI RENDSZEREK
ÉS BERENDEZÉSEK A KNIPL KFT-TŐL!
TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS A TERVEZÉSTŐL
A KOMPLETT MEGVALÓSÍTÁSIG!

Termékek, szolgáltatások:
• Szóró és mártó előkezelő berendezések;
• Elektroforetikus mártó festőberendezések; Porfestő berendezések;
• Robotos előkezelés, festés,
• Szennyvízkezelő rendszerek
• Szárító berendezések; Beégető kemencék;
• Egypályás Konvejorok, P&F-anyagmozgató rendszerek,
• Daruk, alsó szállítópályák, görgős pályák;
• PLC-vezérlőrendszerek, programozás;
• Komplett design és tervezés,
• Komplett szerelés és üzembe helyezés;
• Komplett technológiai engedélyeztetés.

Székhely: 1037 Budapest, Remetehegyi út 25.
Telephely: 7150 Bonyhád, Borbély utca 25.
Tel.: +36/74/550-540, Fax: +36/74/550-541, e-mail: info@knipl.com

www.knipl.com

Az UniTurn Kft. közel negyed évszáda a fémmegmunkálás területén működik. Profilja jellemzően villanymotor tengelyek gyártása a háztartási gépipar,
kéziszerszám gyártás, az orvostechnológia és az autóipar számára. Korszerű
üzemünkben high-tech gépparkkal dolgozunk. Az általunk előállított tengelyekkel szerelt villanymotorokra jellemző, hogy nagyon alacsony zajszinttel
és kis energiafelvétellel rendelkeznek.
Ha biztonságtechnikai megoldásaiban szüksége van tengely jellegű
alkatrészre kérem keresse kollegáinkat a sales@uniturn.hu e-mail címen.

www.uniturn.hu

Biztonságtechnikai Szolgáltatások:
• Tűzjelző Rendszerek
• Riasztórendszerek
• Beléptető és Munkaidő Nővérhívó Munkaidő
nyilvántartó Rendszerek
• Kamera Rendszerek
• IT hálózat
• Ügyeleti Gyors Szolgálat
• Speciális egyedi Elektronika

Tervezése Kivitelezése
Karbantartása egyéni ügyfeleknek és
vállalatoknak egyaránt már 20 éve!
1082 Budapest Futó Utca 13.
www.gaussmm.hu gauss3mm@t-online.hu
+36-1-210-17-87, +36-20-9-145-880

Az Izotóp Intézet Kft. radioaktív izotópok és
egyéb termékek kutatásával, fejlesztésével,
gyártásával foglalkozik, melyeket széles körben
alkalmaznak, főként az egészségügy, a kutatás és
az ipar területén.
Főbb tevékenységi körök






Új beléptető rendszer telepítésében gondolkozik, amely időtálló megoldást jelent vállalata számára? A meglévő infrastruktúrát korszerűsítené a végpontok és a vezetékek
megtartásával?
Válassza a Spica beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszert, amely hatékony
megoldást jelent mindezekre!
A Spica International termékeivel időtálló, korszerű és költségkímélő módon tesszük
intelligensebbé meglévő beléptető rendszerét, vagy akár egy teljesen új rendszert hozunk
létre, amely hosszú távon kiszolgálja vállalatát a proximity kártyaolvasók, vezeték nélküli
zárak és a biometrikus eszközök – a hagyományos ujjlenyomat olvasókon kívül tenyérszkennerek, arcfelismerők és egyéb készülékek – széleskörű integráltságával, internetes
felületen és okostelefonon is használható munkaidő nyilvántartó szoftvermodulokkal,
továbbá bérszámfejtő programok illesztési lehetőségével.

Magyarországi forgalmazó:

B CONSULTING
SERVICE

VAGYONVÉDELMI KFT.

Tel.: +36 (1) 262 6678
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20.
e-mail: info@bconsulting.hu

www.bconsulting.hu

Ne csak a bűn-, hanem a jégmegelőzésre
is gondoljon idejében!

Radiogyógyszer gyártás
Immunoassay diagnosztikumok
Jelzett vegyületek szintézise
Sugártechnikai szolgáltatások

www.masculan.de

www.masculan.de

2020 legjobb
befektetése!
Best investment 2013!

Best investment 2013!

1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33.
+36 1 395 9081, +36 1 392 2577
+36 1 395 9247, +36 1 392 2575
E-mail: commerce@izotop.hu

www.izotop.hu

www.masculan.de
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