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Szabolcs-Szatmár
-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
MEGÓVÁSÁRA

A találkozón a társszervekkel végzett 
közös ellenőrzések eredményeiről szá-
moltak be a résztvevők.

Dr. Tarcsa Csaba. r. dandártábor-
nok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 2013. 
december 9-én évértékelő értekezleten 
fogadta a társszervek képviselőit azon 
együttműködés kapcsán, mely két évvel 
ezelőtt született az erdő, a termőföldek, 
a hal, illetve vadállomány megóvása 
érdekében. A megállapodás értelmé-
ben a rendőrség társszerveivel havonta 
legalább egy közös szolgálatot tart a 
jogsértések felfedése érdekében, többek 
között erdészekkel, hivatásos vadászok-
kal, mezőőrökkel és polgárőrökkel.

Az értekezleten a megyei rendőrfőka-
pitány ismertette az elmúlt egy év kö-
zös eredményeit és az elkövetkezendő 
időszak fő prioritásait. Kiemelte, hogy 
a jogellenes cselekmények felderítése 
érdekében a rendőrség eszköztárát még 
inkább igénybe veszik a leendő ellenőr-
zések alkalmával.

Dr. Tisza Miklós r. alezredes, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság Igazgatásrendészeti osz-
tályvezetője elmondta, hogy a két évvel 
ezelőtt megkötött együttműködési meg-
állapodás sikertörténetté alakult, mivel 
egyre több olyan intézkedés történt a kö-
zös járőrszolgálatok alatt, ami a megelő-
zés, illetve a már megtörtént bűncselek-
mények felderítésének irányába pozitív 
hatást gyakorolt.

A résztvevők elismerően nyilatkoztak 
az együttműködés eredményességéről, 
és a természeti értékek megóvása érde-
kében továbbra is szükségesnek látják a 
közösen végrehajtott ellenőrzéseket. 

GARÁZDASÁG

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
Nagykállói Rendőrőrse garázdaság bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított nyomozást három testvér 
ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján 
a 20 éves nő 2013. december 10-én Nagy-
kállóban vitát követően verekedést kez-
dett egy 18 éves lánnyal. A sértett segítsé-
gére az apja sietett, akit ezt követően a nő 
16 és 21 éves fi útestvérei bántalmaztak. 

A rendőrök a testvéreket elfogták, a 
rendőrőrsre előállították, és gyanúsított-
ként kihallgatták.

FORRÓ NYOMON FOGTÁK EL 
A KALAPÁCSOS RABLÓT

Egy mátészalkai lakásban támadott 
meg egy férfi  két idős asszonyt 2013. dec-
ember 8-án. A nyomozás jelenlegi adatai 
szerint az elkövető 17 óra után kívülről 
lekapcsolta a villanyórát, majd amikor a 
sértett kijött, puszta kézzel bántalmazta. 
A néni szintén idős testvére éppen ott 
tartózkodott, ő egy kalapácsot felkapva 
próbált nővére segítségére sietni, a táma-
dó azonban elvette tőle a szerszámot és 
pénzt követelve azzal ütötte tovább áldo-
zatai fejét. Az egyik néninek sikerült ki-
szaladnia és segítséget kérni a szomszéd-
tól. Az elkövető elmenekült, a kiérkező 
mentők mindkét idős asszonyt kórházba 
vitték.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság és 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
őr-főkapitányság Forrónyomos Cso-
portja nagy erőkkel indított nyomozást 
az ismeretlen tettes után. A széleskörű 
adatgyűjtés eredményeként december 
9-én hajnalban, lakásán elfogták a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható 47 éves M. József 
mátészalkai lakost. A férfi  kihallgatása 
alatt elmondta, hogy a támadás napján 
mintegy fél liter pálinkát és több üveg 
sört fogyasztott el, úgy ment az általa 
ismert néni házához. Az őt is meglep-
te, hogy áldozatát nem egyedül találta. 
A sikertelen rablást követően hazament 
és elégette véres ruháit.

M. Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya rablás kísérlete bűntett és két 
rendbeli testi sértés bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanújával őrizetbe 
vette és kezdeményezi előzetes letartóz-
tatását.
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KARÓVAL TÁMAD A SÉRTETTRE

A Nyírbátori Rendőrkapitányság ga-
rázdaság bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indított nyomozást 
két nyírlugosi férfi  ellen.

A rendőrség ügyeletére 2013. december 
7-én érkezett bejelentés egy nyírlugosi 
söröző előtti verekedésről. A bejelentést 
követően a rendőrök elfogták a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható V. Attila 49 éves és 
V. Attila 24 éves nyírlugosi lakosokat, 
akiket a rendőrkapitányságra előállí-
tottak, és gyanúsítottként kihallgattak. 
A rendelkezésre álló adatok alapján a 24 
éves férfi  egy helyi söröző előtt előzetes 
szóváltást követően szidalmazott egy 
nyírmihálydi lakost, majd dulakodni 
kezdett vele. A férfi  ezt követően távozott 
a helyszínről, de rövid idő elteltével V. 
Attila 49 éves nyírlugosi lakos kíséreté-
ben visszatért a sörözőbe, aki a 24 éves 
férfi  korábbi sérelmei miatt egy karóval 
bántalmazta a sértettet.

NEM A MIKULÁS JÖTT

Ruhát próbált lopni a besurranó a nyír-
egyházi lakásból.

A kulcsra nem zárt bejárati ajtón sur-
rant be valaki egy nyíregyházi lakásba 
2013. december 6-án este. Az egyedül 
otthon tartózkodó háziasszony a nap-
paliból kiszűrődő neszre fi gyelt fel, és a 
fi a egyik ismerősét látta meg, aki éppen 
ruhaneműket próbált eltulajdonítani. 
A nőnek sikerült elvenni a ruhák egy 
részét a fi atal férfi től, aki a többit mene-
külés közben az utcán dobálta el. A felje-
lentést követően a Nyíregyházi Rendőr-
kapitányság munkatársai előállították a 
feltételezett elkövetőt. A 21 éves P. Gábor 
ellen lopás vétség megalapozott gyanújá-
val indult eljárás. A gyanúsított azt val-
lotta, hogy nem emlékszik a bűncselek-
ményre, olyan ittas volt.

A besurranásos lopások elkerülése ér-
dekében a rendőrség azt tanácsolja, hogy 
a bejárati ajtót abban az esetben is zárják 
kulcsra, ha otthon tartózkodnak.

KÁBÍTÓSZER KISKORÚAKNAK

Kábítószer-kereskedelem bűntett meg-
alapozott gyanújával vettek őrizetbe egy 
férfi t a kisvárdai nyomozók.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság ká-
bítószer-kereskedelem bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanújával 2013. 
december 4-én vette őrizetbe a 39 éves T. 

Lászlót. A nyomozás adatai szerint a kis-
várdai férfi  őrizetbe vételét megelőzően 
kábítószert adott el többeknek, köztük 
három 18 év alatti fi atalnak is. A rend-
őrség a feltételezett fogyasztók ellen is 
eljárást indított: eddig tíz helybeli, illetve 
környékbeli lakost gyanúsítanak kábító-
szer birtoklása bűntettével. A kisvárdai 
nyomozók a házkutatás alkalmával ká-
bítószergyanús növényi származékot és 
tisztázatlan tartalmú tablettákat foglal-
tak le, melyeket szakértők vizsgálnak.

GÁZROBBANÁS EGY DARÁNYI 
ÓVODÁBAN

Az elsődleges információk alapján 
2013. november 27-én 14 óra 35 perckor 
egy felújítás alatt álló darányi óvodában 
két férfi  munkavégzés közben elvágott 
egy gázvezetéket, ami felrobbant. A bal-
eset során mindkét férfi  megsérült.

A Barcsi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés vétség elkövetésének gya-
núja miatt indított eljárást ismeretlen 
tettes ellen. Az esemény körülményeit 
szakértők bevonásával vizsgálják.

TETTEN ÉRTÉK A BETÖRŐKET

A rendőrök elfogták azt a két férfi t, 
akik tiszalöki hétvégi házakba törtek be.

A rendőrség ügyeletére 2013. december 
2-án 22 óra 25 perckor érkezett bejelen-
tés, mely szerint ismeretlen egy tiszalöki 
hétvégi házba betört. A bejelentést kö-
vetően a járőrök a helyszínre mentek és 
tetten érték T. Gábor 39 éves és K. Győző 
tiszagyulaházi lakosokat. A rendőrök a 
két férfi t elfogták és a Tiszavasvári Rend-
őrkapitányságra előállították. Az eljárás 
adatai szerint a két férfi  közvetlenül a tet-
tenérésük előtt egy másik házba is betört.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság Bű-
nügyi Osztálya T. Gábor és K. Győző el-
len, őrizetbe vételük mellett lopás bűntett 
kísérlet elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat nyomozást és kezde-
ményezte előzetes letartóztatásukat.
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