
Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság

A MEGELŐZÉSRE HELYEZIK 
A HANGSÚLYT

Közös évértékelőt tartottak az erdé-
szek és a rendőrök.

Az elmúlt évekhez képest számotte-
vően nem változott a bűncselekmények 
száma, melyet a Vértesi Erdő Zrt. sérel-
mére követtek el 2013-ban. Ezt állapítot-
ta meg a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Vértesi Erdő 
Zrt. vezetője a 2013. december 11-én 
megrendezett közös munkaértekezleten. 
A bűncselekmények többsége falopás, 
mely ellen közös járőrszolgálatokkal kí-
ván fellépni a rendőrség és az erdészet. 
A megbeszélésen ennek a technikai rész-
leteit is megvitatták és azt is, melyek len-
nének a bűnmegelőzés leghatékonyabb 
eszközei. A munkaértekezleten a felek 
abban egyeztek meg, hogy a találkozót 
rendszeresebbé teszik, melyek során is-
mét megbeszélik a tapasztalatokat és azt, 
sikerült-e visszaszorítani a bűnözést az 
erdőgazdaság területén.

A Komárom-Esztergom Megyei Rend-
őr-főkapitányság rendészeti főkapitányi 
helyettese hangsúlyozta, hogy a rend-
őrök eddig is szoros kapcsolatot tartottak 
fenn az erdészekkel, a jövőben azonban 
a körzeti megbízottak a közös járőrszol-
gálatnak köszönhetően napi kapcsolat-
ban lesznek a Vértesi Erdő Zrt. munka-
társaival. Kocsis Mihály vezérigazgató 
fontosnak és hasznosnak értékelte a Ko-
márom-Esztergom Megyei Rendőr-főka-
pitánysággal folytatott együttműködést, 
melynek nagy szükségét látja a jövőben 
is, hiszen telente megszaporodnak a fa-
lopások és az illegális fakitermelések. 
Ennek megelőzését szolgálja az a közös 
feladatellátás, melynek során az ellenőr-
zött személyek igazoltatása mellett a fa 
származását, a fához tartozó dokumen-

tumokat is megvizsgálják. Kevesen tud-
ják, hogy az erdőből kitermelt faanyag 
származásáról, annak szállításáról az 
erdészek igazolást állítanak ki, melyet a 
faanyag szállítója köteles a szállításkor 
magánál tartani és azt a hatóság képvise-
lőjének felszólítására bemutatni.

RÁTÁMADT AZ ASSZONYRA

A rendőrök 13 órán belül elfogták a 
rablás bűntett elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható férfi t.

A helyi rendőrök a bűncselekmény el-
követése után 13 órán belül elfogták azt 
az 56 éves férfi t, aki 2013. december 10-
én Esztergomban az utcán bántalmazott 
egy asszonyt és elvette tőle a táskáját. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint Cs. László 19 óra körüli időben támadt 
rá a sértettre, majd megpróbálta kitépni a 
táskát a földön fekvő sértett kezéből. Mi-
után ez nem sikerült neki, az asszonynál 
lévő, élelmiszerekkel teli szatyrot vette el 
tőle, majd elmenekült a helyszínről. Az 
esztergomi nyomozók forró nyomon in-
dultak a tettes felkutatására. A széleskörű 
adatgyűjtésnek köszönhetően a rendőrök 

rövid időn belül azonosították a fér-
fi t, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. 
Cs. Lászlót 13 óra múlva, 2013. decem-
ber 11-én Dorogon elfogták a rendőrök 
és előállították az Esztergomi Rendőrka-
pitányságra. Az 56 éves férfi  gyanúsítotti 
kihallgatásán részben elismerte a bűn-
cselekmény elkövetését. Elmondta, hogy 
ugyanabban az üzletben vásárolt, mint a 
sértett. Fizetés után követte és megvárta, 
míg egy másik üzletben is végzett. Azt 
is kivárta, hogy a nő pénzt vegyen ki a 
banki automatából, majd erőszakkal el-
vette értékeit. Cs. Lászlót az Esztergomi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 
rablás bűntett és súlyos testi sértés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att őrizetbe vette és kezdeményezte előze-
tes letartóztatását.
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BECSÜLETES JÓTEVŐBŐL 
GYANÚSÍTOTT LETT A FÉRFI

Miután nem sikerült ellopni az autót, 
azt állította, hogy ő zavarta el a tolvajt.

Egy parkoló személygépkocsit akart 
eltulajdonítani Sz. Zoltán 2013. augusz-
tus 4-én. Az 50 éves férfi  hazafelé tartva 
fi gyelt fel az autóra Tatabányán. Beszállt 
a járműbe, de nem tudta beindítani, ezért 
egy ott lakótól kölcsönkért csavarhúzóval 
próbálkozott. A szomszéd nem kérdez-
te, mire kell az eszköz. A férfi  ezzel sem 
járt sikerrel, ezért úgy döntött, eltolja a 
járművet. Ez a módszer sem bizonyult 
eredményesnek, ugyanis néhány méter 
után a férfi  nekitolta a gépkocsit egy ház 
falának. Ekkor ért a helyszínre az autó 
tulajdonosa. Sz. Zoltán azt állította, hogy 
ő zavarta el a tolvajt, aki el akarta lopni 
az autót. A helyszínre kiérkező rendőrök 
nem hittek a férfi nak. Elfogták és előállí-
tották a Tatabányai Rendőrkapitányság-
ra, ahol végül gyanúsítotti kihallhatásán 
beismerte a bűncselekmény elkövetését. 
Ellene – szabadlábon hagyása mellett 
– jármű önkényes elvétele bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást a Tatabányai Rendőr-
kapitányság Vizsgálati Osztálya, melyet 
vádemelési javaslattal fejezett be és kül-
dött meg a Tatabányai Járási Ügyészség-
nek.

KÁBÍTÓSZERT ÁRULT

A terjesztő és három fogyasztója ellen 
is eljárást folytatott a rendőrség.

Három kábítószer-fogyasztót fogtak 
el a komáromi rendőrök 2013. július 
11-én. Az egyenruhások Bábolna bel-
területén állítottak meg egy személy-
gépkocsit és ellenőrizték a benne ülő 
három férfi t. A rendőrökben felmerült a 
gyanú, hogy a fi atal férfi ak kábítószert 
fogyasztottak, ezért előállították őket a 
Komáromi Rendőrkapitányságra, ahol 
a velük szemben alkalmazott kábítószer 
gyorsteszt pozitív eredményt mutatott. 
M. Barnabás, T. József és Sz. József ellen 
– szabadlábon hagyásuk mellett – kábí-
tószer-birtoklás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indítot-
tak eljárást. A három férfi  gyanúsítotti 
kihallgatásán elmondta, hogy az álta-
luk fogyasztott kábítószert a 24 éves 
C. Balázstól vásárolták.  Őt 2013. július 
12-én otthonában fogták el a komáromi 
nyomozók. 

Ruházatának átvizsgálásakor több, 
kábítószer-fogyasztásra utaló eszközt és 
kábítószergyanús anyagot foglaltak le 
a rendőrök. Előállítását követően a vele 
szemben alkalmazott kábítószer gyors-
teszt pozitív eredményt mutatott. Ellene 
– előzetes letartóztatása mellett – kábító-
szer-kereskedelem bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya. Az ügyben a büntető-
eljárást a rendőrség befejezte, és vádeme-
lési javaslattal küldte meg a Komáromi 
Járási Ügyészségnek.

JÁTSZVA TANULTAK 
A GYEREKEK

A biztonságos közlekedésre nevelés és 
az áldozattá válás megelőzése a cél.

Bűn-és baleset-megelőzési napot tar-
tott a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság a tatabányai Fü-
zes Utcai Általános Iskolában 2013. dec-
ember 6-án. A Bűnmegelőzési Alosztály 
és a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
munkatársainak célja az volt, hogy játé-
kos formában mutassák be a gyerekek-
nek a biztonságos közlekedés szabályait 
és a bűncselekmények megelőzési lehe-
tőségeit. 

A rendezvényen a gyerekek elméleti és 
gyakorlati feladatokon adhattak számot 
tudásukról. A bűnmegelőzési kisfi lmek 
vetítése után a diákoknak lehetőségük 
nyílt kötetlen beszélgetésre a szakembe-
rekkel. Ennek keretében a gyerekek tá-
jékoztatást kaptak a korosztályukat leg-
inkább érintő bűncselekményekről, az 
elkövetési módszerekről és a sértetté vá-
lás megelőzési lehetőségeiről. A tájékoz-
tató után totó kitöltésével tesztelhették, 
mire emlékeznek az előadásból. Az isko-
la tornatermében kialakított kerékpáros 
ügyességi pályán gyakorlati feladatokat 
oldottak meg az iskolások. A szervezők 
a résztvevők KRESZ tudását is felmérték 
játékos feladatok formájában. A progra-
mot rendőrkutyás bemutató zárta, mely 
nagy sikert aratott a diákok körében.
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