
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb eredményes évet zárt a Veszprémi 

Rendőrkapitányság 2018-ban. Az illetékességi 

területen (Veszprémi járás és Zirci járás) 

túlmutató jelentőségű felderítések tavaly sem 

maradtak el, számos az ország több 

megyéjére kiterjedő bűncselekmény-sorozatot 

szakítottak meg a veszprémi nyomozók, 

azonosították az addig ismeretlen tetteseket 

és vonták őket büntetőeljárás alá. Januári 

számunkban – sok más esemény mellett –

elsősorban ezeket idézzük fel abban a 

formában, ahogy annak idején a sajtóban 

megjelentek. Ezekkel összefüggésben hírlevelünk második részében a „tűzifás” csalások 

fejlődéstörténetét mutatjuk be és adunk néhány egyszerű, ámde annál hatékonyabb 

ajánlást ezeknek a bűncselekményeknek a megelőzésére. 

 

 

 

 

 

A graffitizés több évtizedes probléma, melynek következményei mélyen elszomorítják a 

jó ízlésű embereket. Bár a jelenség már túl van a fénykorán, azért a fiatalok köréből 

mindig akadnak néhányan, akik tesznek arról, hogy még ne merüljön a feledés 

homályába. Mivel az elkövetőket a kezdeti sikerek újabb és újabb cselekmények 

elkövetésére sarkallják, ezért nagyon fontos, hogy eredményesek legyenek az ezekben az 

ügyekben indult nyomozások. 

 

VESZPRÉMI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
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2019 JANUÁR 
T A R T A L O M: 

1. Visszatekintés a 2018-as 

évre 

2. A „tűzifás” csalások 
evolúciója 

1. Visszatekintés a 2018-as évre 
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Graffitivel dekorálták a felüljárót 

 

A veszprémi rendőrök elfogták a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 20 és 19 

éves fiatalokat. 

 

A rendőrségre 2018. január 27-én délután 

érkezett bejelentés arról, hogy Hajmáskér 

külterületén a 8-as számú főút egyik 

felüljárójának a falára graffitit fújnak 

fiatalok. A helyszínre érkező rendőröket 

észlelve az elkövetők a festékszóró palackokat 

hátrahagyva elmenekültek. 

 

A veszprémi rendőrök az adatgyűjtést 

követően még aznap Szentkirályszabadja 

belterületén elfogták a bűncselekmény 

elkövetésével gyanúsítható 20 éves helyi lakost valamint társát, egy 19 éves veszprémi fiatalt. 

Mindkettőjüket előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 

hallgatták ki őket. Ellenük rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, 

melynek során 2018. február 1-jén a 20 éves gyanúsított helyszíni kihallgatás keretében 

mutatta meg azokat a további helyeket, ahol az elmúlt hónapokban hasonló 

bűncselekményeket követett el. 

 

Vannak olyan bűncselekmények, amelyek esetében a sértettek fel sem ismerik, hogy 

megkárosították őket. Egy rendőri intézkedés azonban feltárhatja az áldozat előtt rejtve 

maradt tényeket és ennek eredményeként feljelentés nélkül is megindulhat a nyomozás. 

 

Adománygyűjtőknek adták ki magukat 

 

Csalás miatt nyomoznak a veszprémi rendőrök. 

 

A nyomozás adatai szerint 2018. január 23-

án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, 

hogy két férfi adománygyűjtésre hivatkozva 

kéregetett Veszprém egyik áruházának 

eladóterében a vásárlóktól. A járőrök egy 

36 és egy 22 éves román állampolgárt 

állítottak elő a helyi rendőrkapitányságra és 

gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 

ruházatátvizsgálás és a gyanúsítottak 

járművének szemléje során a rendőrök 

megtalálták az eddig összegyűjtött 

készpénzt, melyet lefoglaltak.  

 

A gyanúsítottakkal szemben őrizetbe vételük mellett csalás vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt indult eljárás. A veszprémi bevásárlóközpontokban elkövetett 

bűncselekményeknél a sértettektől ötszáz forinttól húszezer forintig terjedő pénzösszegeket 

csaltak ki az elkövetők. A beszerzett adatok alapján felmerült a gyanú, hogy a két román férfi 

további sértettektől is csellel gyűjtött pénzt. 
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A házalással elkövetett csalások jelentős mértékben visszaszorultak az elmúlt években, 

azonban erre szakosodott utazó bűnözők esetenként mégis elvetődnek megyénkbe. Mivel 

a potenciális áldozatok döntően az idős korosztályból kerülnek ki, ezért az ő 

védelmükben fokozott érzékenységgel kell a településeken portyázó elkövetőket 

felismerni és rendőri intézkedés alá vonni. 

 

Takaróval házaltak 

 

Tetten érték a csalókat a veszprémi rendőrök. 

 

A szolgálatban lévő körzeti megbízottak 

2018. január 31-én délután Barnag 

belterületén felfigyeltek egy férfira, aki 

takarót és párnákat tartalmazó csomagokkal 

a kezében beszélgetett a község egyik idős 

lakójával annak háza előtt. A rendőrök 

érkezését észlelve a férfi véget vetett a 

párbeszédnek, és beült egy út szélén álló 

autóba, melyben a társa várakozott rá. A 

járőrök intézkedés alá vonták a gépkocsiban 

ülő személyeket. A jármű utas- és 

csomagterében több takarógarnitúrán kívül edénykészletet és masszírozó gépeket is találtak. 

 

A felkeresett barnagi lakos a rendőröknek elmondta, hogy a két férfi gyógyhatásúnak mondott 

ágyneműket kínált részére megvételre közel százezer forintért, valamint vásárlás 

esetén további két takarógarnitúrát ajándékként ajánlottak fel. A 35 éves és 30 éves 

salgótarjáni lakosokat a járőrök elfogták és a Veszprémi Rendőrkapitányságra előállították, 

majd gyanúsítottként hallgatták ki. Velük szemben csalás bűntett kísérletének megalapozott 

gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A járműátvizsgálás során megtalált árucikkeket – melyek 

értéke a kínált összegnél jóval kevesebb és a termék tulajdonságait tekintve félrevezető 

információkat tartalmaztak – a gyanúsítottaktól lefoglalták. 

 

A nyugdíjasokat nem csak a bűnözőktől kell megóvni. 

A kevésbé tehetőseket nehéz helyzetbe hozhatja az 

elhúzódó tél, az átlagosnál erősebb lehűlések, melynek 

eredményeként tüzelőjük idő előtt elfogyhat. 

 

Két forrásból is kapott tüzelőt 

 

A helyi körzeti megbízott intézkedett. 

 

Egy Veszprém közeli településen 2018. március 6-án a 

körzeti megbízott tudomására jutott, hogy egy idős 

asszony tűzifatartaléka kimerült. Felkereste a rászorulót, 

akinek otthonában ekkor már csak 14 C volt. Az 

intézkedő rendőr több szervezettel és magánszeméllyel is 

felvette a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében, 

melynek eredményeként egy helyi vállalkozó 50 kg fa 

brikettet ajándékozott az egyedül élő nőnek, majd a települési önkormányzat rendkívüli 

szociális segély keretében biztosította számára a szükséges tartalékot. 
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A lakosság tulajdonában egyre több autó van, nem ritkán egy-egy háztartásban több is. 

Városi környezetben ezek zöme közterületen parkol, tulajdonosaiknak azonban 

általában nincs okuk aggódni gépjárművük biztonsága miatt. Akadnak azonban ritka 

kivételek. Az autót csak átmeneti használat céljából megszerzők esetenként még 

jogosítvánnyal sem rendelkeznek, továbbá előfordul körükben az ittasság, a bódultság. 

Ebből szükségszerűen következnek be közlekedési balesetek, melyek komoly anyagi 

kárral járnak és kívül álló személyek testi épségét is veszélyeztetik. 

 

Buszozás helyett elvitték a Suzukikat 

 

Egy 25 éves halimbai és egy 19 éves ajkai férfi 2018. május 4-én délután a tulajdonos tudta és 

beleegyezése nélkül – a benne hagyott indítókulccsal – elindítottak egy Szentgálon parkoló 

személygépkocsit. Ezután az autót elvitték azzal a céllal, hogy otthonaikba jussanak, de 

Szentgál és Úrkút között egy útkanyarulatban árokba hajtottak. A helyszínre érkező rendőrök 

elfogták a két férfit. Megállapították, hogy a 25 éves sofőr nem rendelkezik vezetői 

engedéllyel. A rendőrök mindkettejüket előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra, és 

gyanúsítottként hallgatták ki őket. A két férfival szemben jármű önkényes elvétele bűntett, az 

elvitt gépkocsit vezető halimbai lakossal szemben pedig járművezetés bódult állapotban 

vétség miatt is indult büntetőeljárás, mivel cselekményét megelőzően a vezetési képességre 

hátrányosan ható nyugtatót szedett. 

 

A gyanúsítottak még aznap, nem sokkal 

éjfél előtt ugyanezzel a módszerrel egy 

másik – a megyeszékhely belvárosában 

parkoló – gépkocsit is elvittek, és ezzel 

kísérelték meg a hazautazást. Az autóval 

azonban ismét balesetet okoztak, ezúttal 

Veszprém határában egy körforgalomban 

ütköztek egy másik járművel, majd 

megállás nélkül folytatták útjukat. A két 

férfit a veszprémi rendőrök a 8-as számú 

főúton elfogták, majd ismét előállították 

a kapitányságra. A továbbiakban a 

gyanúsítottak őrizetbe vétele, majd letartóztatásba helyezése mellett folytatódott a nyomozás. 

Ezzel párhuzamosan a Veszprémi Rendőrkapitányságon közúti cserbenhagyás vétsége miatt is 

indult büntetőeljárás a balesetet okozó 25 éves férfival szemben. A nyomozás során biztosított 

vizeletminták szakértői vizsgálatának eredménye alapján a gyanúsítottak új pszichoaktív 

anyagot fogyasztottak, ezért velük szemben szabálysértési eljárást is kezdeményeztek a 

rendőrök. A sofőr esetében mindez kiterjedt az engedély nélküli vezetés szabálysértésére is. 

 

A bódult állapot eléréséhez szükséges szereket a fogyasztók általában terjesztőktől 

szerzik be. A nagyobb társadalomra veszélyességet ez utóbbiak cselekménye jelenti, 

ezért fontos személyük felderítése, büntetőeljárás alá vonása, kapcsolati hálójuk 

feltérképezése. 
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Új pszichoaktív anyagot árultak – Egy terjesztő letartóztatásban 

 

A bíróság elrendelte letartóztatását annak a 28 éves hajmáskéri nőnek, aki új pszichoaktív 

anyagokat adott el fiataloknak. 

 

Egy 44 éves férfi 2017 őszétől egy bakonyi kisváros általános iskolájának szomszédságában 

és a település vonzáskörzetében élő fiatal- és felnőttkorú személyeknek adott el marihuánát és 

biofüvet. Utóbbival 14. életévüket be nem töltött diákokat is többször megkínált, akik közül 

volt, aki a későbbiek során visszatérő vásárlójává vált a gyanúsítottnak. A Veszprém megyei 

rendőrök 2018. április 17-én elfogták a zirci K. Dezsőt, előállították a Veszprémi 

Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, majd előterjesztést 

tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság elrendelt. 

 

Az ügyben folytatott további 

adatgyűjtés eredményeként a 

nyomozók látókörébe került az a 

28 éves hajmáskéri nő, akitől K. 

Dezső a bódító hatású szereket 

vásárolta. Emellett a hajmáskéri 

lakos 2018 márciusa óta 

rendszeresen értékesített új 

pszichoaktív anyagokat fiatalok 

számára is, több alkalommal egy 

veszprémi oktatási intézmény 

mellett. A veszprémi rendőrök 

összehangolt akció keretében a nőt 

2018. június 5-én délután fogták el 

a megyeszékhelyen egy lakásban, 

ahol éppen a vásárlóit szolgálta ki. Előállították a helyi rendőrkapitányságra, gyanúsítottként 

hallgatták ki és őrizetbe vették. A nyomozók előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának 

indítványozására, melyet a Veszprémi Járásbíróság 2018. június 7-én elrendelt. A terjesztő 

otthonában tartott házkutatás alkalmával kábítószergyanús növényi törmelékeket és 

kábítószer-kereskedelemhez használatos eszközöket találtak a nyomozók, valamint a lakásban 

elfogták a nő segítőjét, egy 19 éves fiút is. 

 

Az eljárás során a rendőrök megállapították, hogy egy 30 éves kislődi férfi rendszeres 

vásárlója a hajmáskéri nőnek, azonban a beszerzett új pszichoaktív anyagot nem csak saját 

szükségleteinek kielégítésére szerzi be, hanem azt viszonteladóként Ajkán és a 

vonzáskörzetébe eső településeken élő fiatal felnőttek részére is árusítja. Az adásvételekre 

több esetben egy általános iskola szomszédságában került sor. A férfi ellen az Ajkai 

Rendőrkapitányságon nem sokkal korábban már nyomozás indult, amelyet egyesítettek a 

veszprémi ügyhöz. A férfit 2018. június 7-én előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra 

és gyanúsítottként hallgatták ki. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a 28 éves nővel és a 30 éves kislődi férfival szemben új 

pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett és kábítószer birtoklása vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást, a 19 éves segítő férfi ellen kábítószer 

birtoklása vétsége miatt indult büntetőeljárás. 
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A bűncselekménnyel összefüggésben a nyomozás során nagy számban kerültek látókörbe új 

pszichoaktív szer-, illetőleg kábítószer-fogyasztók. A rendőrök Veszprémből és 

vonzáskörzetéből a fenti személyeken túl 2018. június 5-én tizennégy, 2018. június 7-én 

tizenhat személyt, míg Ajkáról és a környező településekről 2018. június 14-én további kilenc 

embert állítottak elő, közülük hetet kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt hallgattak ki. 

 

2018 júliusában rendkívüli esemény nélkül zajlott le a hagyományos Utcazene Fesztivál. 

Ennek biztosításában új résztvevőt is avatott a kapitányság. 

 

Igor szolgálatban 

 

Veszprém belvárosában visszatérően lehet találkozni 

Kovács Bence r. törzsőrmesterrel és kutyájával. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság állományában 2018. 

július 6-tól kezdte meg szolgálatát a Castor 

nyilvántartási nevű, Igor hívónevű szolgálati kutya. A 

másfél éves németjuhász Kovács Bence r. tőrzsőrmester, 

kutyavezető szolgálatának ellátását segíti és már az 

Utcazene Fesztivál biztosításában is részt vett. 

 

Az általános (járőr és nyomkövető) szolgálati kutya 

széleskörűen alkalmazható a legkülönbözőbb 

intézkedési helyzetekben. Míg korábban elsősorban a 

külterületek ellenőrzésébe vonták be az ebeket, addig 

napjainkban már a városok aszfaltrengetegében is 

egyre gyakrabban lehet találkozni kutyás járőrökkel. A 

lakosság a nagyvárosokba koncentrálódik, itt követik el 

a legtöbb jogsértést, innen érkezik a legtöbb segélyhívás is. 

 

A kutya alkalmazását az is indokolja, hogy jelenléte egyrészt visszatartó erőt gyakorol a 

potenciális bűnelkövetőkre, másrészt a rendőri intézkedésnek való ellenszegülés sem jellemző 

a szolgálati eb jelenlétében. 

 

2017-ben cseh lakásbetörőket fogtak el a veszprémi nyomozók, 2018-ban egy a Moldva 

partjáról érkezett besurranó személyét kellett felderíteniük, aki turisták 

megkárosítására specializálta magát a 82-es számú főútvonal mentén. 

 

Panziókból lopott 

 

A veszprémi rendőrök őrizetbe vették a 61 éves 

cseh állampolgárt. 

 

Egy pannonhalmi és egy zirci panzióból is 

érkeztek bejelentések a rendőrségre, hogy 2018. 

májustól  augusztusig az ott megszállt vendégek 

szobájába ismeretlen tettes több alkalommal is 

bement, és onnan személyi iratokat, 

bankkártyákat, mobiltelefonokat és készpénzt tulajdonított el. Az ügyben folytatott adatgyűjtés 

eredményeként egy 61 éves prágai férfi került a rendőrség látókörébe. 
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A nyomozók a cseh állampolgárt – őrizetbe vétele mellett - 2018. augusztus 29-én több 

rendbeli lopás bűntett és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

gyanúsítottként hallgatták ki. 

 

A férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését és ellene a Veszprémi Rendőrkapitányság lopás 

vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. 

 

A nyári hónapok kinek a nyaralás, kinek pedig már a tüzelő beszerzés jegyében teltek. 

Utóbbiak között is akadtak, akik pórul jártak, figyelemmel arra, hogy a tűzifás csalások 

továbbra is napirenden vannak, sőt újabban már a világhálón szedik áldozataikat. 

 

Interneten hirdette a tűzifát  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy 23 éves 

pécsi nővel szemben folytatott. 

 

A nyomozás adatai alapján a 

gyanúsított 2018 májusától 

augusztusáig egy internetes 

aukciós oldalon, illetőleg a 

közösségi médiában hirdetett 

tűzifát eladásra. A 

hirdetésekre jelentkező 

sértettek közül hárman a 

tüzelő ellenértékét átutalták a 

megadott bankszámlaszámra, 

azonban a pécsi nő az árut 

nem szállította le részükre és a kifizetett összeget sem utalta vissza megrendelőinek. Két 

esetben a fát ugyan leszállította, azonban annak mennyisége elmaradt a megrendelttől. A 23 

éves nő a Baracson, Iszkaszentgyörgyön, Szekszárdon, Székesfehérváron és Veszprémben lakó 

sértetteknek egyenként közel 45000 forinttól több százezer forintig terjedő károkat okozott. 

 

A veszprémi rendőrök az ügyben végzett adatgyűjtés alapján azonosították a bűncselekmény 

feltételezett elkövetőjét, majd a nyomozók 2018. augusztus 22-én pécsi otthonában elfogták és 

a helyi rendőrőrsre előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 

 

A modern technika vívmányai jól szolgálják az ember mindennapjait, de ugyanígy 

eszközül szolgálhatnak a bűnözők kezében is. Mobiltelefonon bármikor, bármilyen 

élethelyzetben elérhetők vagyunk, miközben a bejövő hívás fogadása során nem biztos, 

hogy a legjobb formánkat hozzuk. A telefon váratlan megszólalását követően 

mérlegelhetünk, hogy egyáltalán felvesszük-e azt. Amennyiben igen, az még mindig nem 

ok arra, hogy azonnal a hívó kívánalmainak megfelelően cselekedjünk. Sajnos évről évre 

sokan esnek ebbe a hibába. 
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Telefonos csalók rendőrkézen 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai sajtótájékoztatón ismertették a nyomozás 

részleteit. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozást folytat több rendbeli üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 30 éves budapesti férfival és 28 

éves szintén budapesti házastársával, valamint egy 24 éves fővárosi férfival szemben, további 

két embert orgazdaság vétség elkövetésével gyanúsítanak. 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint két 

férfi 2017 októberétől visszatérően 

hívott fel véletlenszerűen kiválasztott 

telefonszámokat. A kezdeményezett 

beszélgetések során az egyik 

mobilszolgáltató munkatársának adták 

ki magukat és azt állították, hogy a cég 

nyereményjátékában kisorsolták őket. A 

nyeremény kézbesítése céljából elkérték 

az érintett adatait, melyek birtokában a 

28 éves nő előfizetési szerződéseket 

kötött online, illetőleg részletfizetéssel 

nagy értékű okos telefonokat rendelt a 

felhívott személyek nevében a 

mobilszolgáltató webshopján keresztül. Később a cég által kikézbesített készülékeket egy 

fővárosi műszaki üzletben értékesítette, a telefonok vételárának törlesztését pedig meg sem 

kezdte. 

 

A nyolc megyét érintő ügyben összehangolt akció keretében 2018. október 16-án egy 

rejtekhelyül szolgáló budapesti lakásban fogták el a csalássorozat elkövetőit, míg a csalásból 

származó telefonokat felvásárló 47 éves budapesti férfit és 28 éves budapesti nőt a 

munkahelyükön. A gyanúsítottakat előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra, és csalás 

bűntettének, illetőleg orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. 

Az okozott kár meghaladja a harmincmillió forintot. 

 

Mindenszentek időszakában a temetők kerülnek a családok programjainak fókuszába. 

Ilyenkor a rendőrség nagy erőkkel vesz részt a megemlékezések biztosításában, a 

bűncselekmények megelőzésében. 2018-ban ez az időszak nem csak a prevencióról, 

hanem a felderítésről is szólt. 

 

Temetőkből loptak 

 

A veszprémi nyomozók felderítették a Dunántúl több megyéjére is kiterjedt bűncselekmény-

sorozatot. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozást folytat lopás vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt egy 43 éves polgárdi és egy 48 éves székesfehérvári férfival szemben, akit 

orgazdaság bűntettének elkövetésével is gyanúsítanak. 
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A rendelkezésre álló adatok 

szerint a polgárdi férfi 2017 

őszétől egy éven át, több 

dunántúli megyében is 

megfordulva, rendszeresen 

keresett fel temetőket, ahol 

sírokról lopott el gránit- és 

márványvázákat, majd 

azokat áron alul a 

székesfehérvári férfinak 

adta el. Utóbbi személy 

sírkőkészítőként dolgozik, 

így a bűncselekményből 

származó tárgyakat jelentős 

haszonnal ügyfelei részére 

értékesítette tovább. A vállalkozó maga is több temetőben megfordult, ahol egyes sírkövekről 

a vázákat szakszerűen eltávolította, majd azokat szintén eladta a megrendelőknek. 

 

A veszprémi nyomozók várpalotai munkatársaikkal együttműködve 2018. november 6-án 

összehangolt akció keretében Polgárdiban elfogták a 43 éves férfit, majd néhány órával 

később Várpalotán a 48 éves férfit, akiket a megyeszékhelyi rendőrkapitányságra állítottak 

elő és gyanúsítottként hallgatták ki őket. A Polgárdiban lakó gyanúsított november 6-án és 7-

én helyszíni kihallgatás keretében mutatta meg azokat a helyszíneket, ahol a 

bűncselekményeket elkövette. 

 

A nyomozás során eddig a gyanúsítottak által 21 településen elkövetett bűncselekmény vált 

ismertté, melynek keretében 38 sírkőről 67 vázát és egy mécsest tulajdonítottak el. További 

egy esetben a vázát a helyszínen hagyták, mivel az a sírkőről történő eltávolítás során 

megsérült és további értékesítésre alkalmatlanná vált, így e lopás kísérleti szakban maradt. 

 

A téli időszámításra való visszatérés október utolsó hétvégéjén egyben a lakásbetörések 

szezonjának kezdetét jelenti. Nem volt ez másképp 2018-ban sem, a veszprémi 

nyomozókat új kihívás elé állította egy kibontakozóban lévő, új bűncselekmény-sorozat. 

Nem tartott sokáig. 

 

 

Betörők rendőrkézen 

 

Összehangolt akció keretében fogták el a bűncselekmény-sorozat elkövetőit. 

 

Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy 46, egy 45 és egy 

41 éves budapesti férfi ellen; a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai sajtótájékoztató 

keretében számoltak be az ügy részleteiről 2019. január 3-án. 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2018 novemberétől gépkocsival 

közlekedve visszatérően megjelentek Veszprémben, Székesfehérváron és Lajosmizsén, ahol a 

késő délutáni, illetve a kora esti órákban családi házakba jutottak be a műanyag nyílászárók 

befeszítésével. Az ingatlanokból készpénzt és ékszereket vittek el helyszínenként ötvenezer 

forintot meghaladó értéktől hárommillió forintot meghaladó értékig, de két ingatlanban csak 

rongálási kárt okoztak, ahol cselekményük kísérleti szakban maradt. 
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Egy székesfehérvári betörést követően 

2018. december 20-án összehangolt 

rendőri akció keretében Budapesten 

fogták el a három fővárosi férfit a 

Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Veszprémi 

Rendőrkapitányság munkatársai. 

 

Az elfogott személyeket előállították a 

Veszprémi Rendőrkapitányságra, ahol 

őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként 

hallgatták ki őket 5 rendbeli lopás 

bűntett és 2 rendbeli lopás bűntett 

kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A bűncselekmények elkövetéséhez használt 

járművet a nyomozók lefoglalták, melynek szemléje során annak tetőkárpitja alól a legutolsó 

betörés helyszínéről elvitt ékszerek kerültek elő. A nyomozó hatóság előterjesztést tett a 45 

éves férfi letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság 2018. december 23-

án elrendelt. A 41 éves férfit a rendőrök átkísérték a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézetbe jogerős szabadságvesztés büntetésének megkezdésére, míg harmadik társuk 

szabadlábon védekezhet. 

 

Egyes ügyekben heteken, sőt hónapokon át végzett következetes és kitartó munka vezet 

eredményre, máskor viszont a tapasztalt szem, a gyors helyzetfelismerés hoz váratlan 

sikert. 

 

Orvvadászok rendőrkézen 

 

A veszprémi rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki azt a magyar és szlovák állampolgárt, 

akiket egy gímszarvas borjú kilövését követően értek tetten. 

 

A Zirci Rendőrőrs munkatársai 2018. 

december 6-án délelőtt a 82-es számú 

főúton, az Eplény és Gyulafirátót közötti 

útszakaszon figyeltek fel az erdő szélén 

egy parkoló gépkocsira és két személyre. 

Miután meglátták a szolgálati gépkocsit, 

egyikőjük a parkoló járművéhez sietett, 

míg társa bemenekült az erdőbe. A 

járőrök a 24 éves litéri lakost az út 

mentén, míg 39 éves szlovák barátját 

néhány perccel később az erdőben vonták 

intézkedés alá. A gépkocsi utas- és 

csomagterében a rendőrök egy vadászfegyvert, valamint a vadászathoz szükséges 

felszereléseket, műszaki cikkeket, a fák között pedig egy kizsigerelt, közel százezer forint 

értékű gímszarvas borjú maradványait találták meg. 

 

A rendőrök a két férfit előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük 

mellett gyanúsítottként hallgatták őket ki. Ellenük orvvadászat bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 
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A csalások egy speciális területét képezik azok, amelyeknek a módszere a házalás. Ennek 

során vásárlásra ösztönzik az elkövetők az otthonában tartózkodó sértettet. A 

bűncselekmény tárgya lehet termék (pl. tűzifa) vagy szolgáltatás (pl. késélezés). A sértett 

kora végső soron irreleváns, de a legális kereskedelem kínálatát csak kevéssé ismerő, és 

gondolkodásában már lelassult idős emberrel szemben hatékonyabb lehet a kiváló 

kommunikációs képességgel rendelkező elkövető fellépése, ezért az áldozatok elsősorban 

ebből a korosztályból kerülnek ki.   

 

A termékkel történő házalás esetén a csalás azon a logikán alapszik, hogy a sértett 

részére megszabott ár és a cserébe neki átadott termék tényleges értéke között akár 

nagyságrendi különbség is lehet oly módon, hogy az elkövető valótlan tényt állít a 

termék mennyisége (pl. tűzifa), vagy annak minősége (pl. „gyógyhatású” paplan) 

tekintetében. Az áldozat ez esetben csak az adásvételt követően – vagy még akkor sem – 

szembesül azzal, hogy becsapták. 

 

A „tűzifás” csalások kezdetben a házaló hagyományokat követték. A fával megrakodott 

teherautó járta a falvakat és a csalók vevőket igyekeztek találni az árura, akiket az adás-

vétel során megkárosítottak.  

 

A második fázisban a bűnözők a 

megyei napilapban, helyben 

megjelenő hirdetési újságokban 

reklámozták magukat megfelelő 

áldozatok után kutatva. Ekkor már 

maguk a sértettek léptek kapcsolatba 

az elkövetőkkel a hirdetésben 

megadott mobiltelefonszámon 

keresztül. A vásárló megállapodott az 

áru mennyiségében, minőségében, 

vételárában, valamint a szállítás 

időpontjában. Ilyen előzmények után 

került sor a teljesítésre, ami általában 

munkaidőben történt, így az is 

előfordulhatott, hogy a megrendelő nem is tartózkodott otthon, hanem csak annak 

valamelyik családtagja (pl. idős édesanyja). Amennyiben a tűzifát átvevő személy laikus 

volt, könnyen becsaphatták a fafajta vagy annak térfogata tekintetében. A csalók az 

előre megbeszélt összeget átvették, miközben annak csak a töredékét érő fát rakodtak le 

a sértettnél.  

 

Amennyiben a sértett felismerte, hogy becsapták reklamált. Ehhez látszólag pozitívan 

viszonyultak az elkövetők. Időhúzás céljából kilátásba helyezték a hiányzó mennyiség 

pótlását, de ez csak ígéret maradt. Végül egy idő után a hirdetésben megadott 

telefonszám elérhetetlenné vált, azaz a SIM-kártyától megszabadultak. Ezzel lezárult 

egy ciklus, de egy új SIM-kártyával és újabb hirdetés feladásával bármikor 

újraindítható volt. 

 

2. A „tűzifás” csalások evolúciója 
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Napjainkban már a harmadik fázis is megjelent, aminek már semmilyen köze nincs a 

házaláshoz, „egyszerű” internetes csalássá vált. Nincs szükség sem teherautóra sem 

szállító munkásokra, de még csak tűzifára sem. A kedvezőnek tűnő ajánlat internetes 

aukciós oldalon, illetőleg a közösségi médiában jelenik meg. A meghirdetett adásvétel 

lényege, hogy a vásárlónak a teljes vételárat előre kell elutalnia a megadott bankszámla 

számra. Ezután pedig már semmi sem történik, se szállítás, se pénzvisszafizetés, 

legfeljebb egy néhány napos hitegetésben reménykedhet a sértett. Más termékek – 

elsősorban mobiltelefonok – tekintetében már eddig is bejáratott volt a fenti módszer. A 

szakmai érdekessége az eddig leírtaknak az, hogy miközben a potenciális áldozatok köre 

nem változott, a csalás módszere annál inkább. Gazdaságilag maximálisan 

racionalizálttá vált úgy, hogy az a bűnözők részéről már semmilyen anyagi befektetést 

nem igényel.  

 

A megelőzés lehetőségei:  

 

- állandó helyről, vagy komoly referenciákkal rendelkező cégtől történő vásárlás  

- telephellyel és vezetékes telefonnal is rendelkező vállalkozások előnyben részesítése  

- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel bíró személy helyszínre 

hívása 

- ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő adatok kontrollálásához  

- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a szabályszerű teljesítés már 

nem hagy maga után kétséget  

 

 

 

 
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel: 06-88/428-022 
E-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu 

 

A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány 

 

 

Új SIM-kártya 

beszerzése 

 

Újsághirdetés 

feladása 

 

Potenciális 

sértettek 

jelentkezése 

 

Szállítás (a 

bűncselekmény 

elkövetése) 

 

Reklamációk 

fogadása 

(időhúzás) 

 

SIM-kártya 

„selejtezése” 
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