
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Veszprémi és a Zirci járás lakosságával és az itt működő állami intézményekkel, 

társadalmi szervezetekkel együttműködve egy újabb naptári évet sikerült 

„kivédekeznünk”, melynek eredményeként a Veszprémi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén nem történt olyan esemény, amely az itt élő emberek 

biztonságérzetét negatívan befolyásolta volna. Ehhez az eredményhez számos rendőri 

intézkedés és lefolytatott nyomozás járult hozzá. Ezekből idézünk fel néhányat abban a 

formában, ahogy annak idején a sajtóban megjelentek.  

 

 
 

Azt sem kívánjuk viszont elhallgatni, hogy az év utolsó három hónapjában egy Európa 

számos országában jelenlévő csalássorozat megérintette Veszprém városát is, anyagi 

kár viszont egyelőre nem keletkezett. Ettől függetlenül szükségessé vált, hogy az idős 

korosztály megkárosítására szakosodott bűnözők legveszélyesebb módszerére közel egy 

év után ismét visszatérjünk. Hírlevelünk második része az úgynevezett „unokázós” 

csalásokkal foglalkozik. 

VESZPRÉMI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 

2020 JANUÁR 
T A R T A L O M: 

1. Visszatekintés a 2019-es 

évre 

2. „Unokázós” csalási 
kísérletek Veszprémben  
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A vagyon elleni bűncselekmények közül az emberek többségét legkellemetlenebbül a 

lakásbetörések érintik. Az anyagi kár mellett jelentős pszichés traumát is átélnek az 

érintettek, hiszen az elkövető az intimszférájukba hatol be (fiókokat húz ki, ruhák 

között matat stb.). Egy-egy sikeres akció felbátorítja az elkövetőket, melynek hatására 

nagy valószínűséggel bűncselekménysorozattá fejlődnek a történések. A rendőrség 

legelemibb érdeke, hogy idejekorán véget vessen mindennek. 

 

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 jelenleg 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. 

 

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. 

 

 

 

1. Visszatekintés a 2019-es évre 
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Esetenként nem a sértett állandó lakhelyére, hanem pihenésre szánt ingatlanába törnek 

be. A folyamatosan nem lakott, ezáltal rövidebb-hosszabb időre felügyelet nélkül 

maradó épületek viszonylag könnyű prédájává válhatnak a bűnelkövetőknek. A 

nyomozások eredményességét ronthatja, hogy sok esetben hetek vagy akár hónapok is 

eltelhetnek a bűncselekmény elkövetése, illetőleg annak felfedezése között. 

 

Hétvégi házakba tört be 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti  megbízottai a megyeszékhely egyik lakótelepén 

fogták el a Szentkirályszabadján bűncselekményeket elkövető szatymazi férfit. 

 

Szentkirályszabadjai hétvégi ház 

tulajdonosok tettek 2019. március 3-án 

bejelentést a rendőrségre, hogy az azt 

megelőző egy hét során ismeretlen tettes 

négy ingatlanba is betört. Ennek során 

egy helyszínről ruhaneműt, kozmetikai 

cikkeket és zseblámpát, egy helyszínről 

ruhaneműt, lábbelit és villanyrezsót, egy 

helyszínről pedig szintén ruhaneműt 

tulajdonított el a szabálysértési 

értékhatárt meg nem haladó lopási 

károkat okozva. A negyedik ingatlanban 

a bűncselekmény eredményeként csak rongálási kár keletkezett, mivel az ott tárolt értékekben 

nem jelentkezett hiány. 

 

A veszprémi nyomozók által lefolytatott helyszíni szemlék adatai alapján egy 51 éves férfi 

került a hatóság látókörébe, mint a bűncselekmények elkövetője. Őt 2019. március 6-án 

koraeste Veszprém  belterületén fogták el az egyenruhások, majd előállították a Veszprémi 

Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A szatymazi 

férfival szemben a nyomozó hatóság három rendbeli lopás vétség és egyrendbeli lopás vétség 

kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. 

 

 

A téli hónapok egyik kiemelt feladata megelőzni azt, hogy bárki közterületen vagy akár 

a saját lakásában kihűlés áldozatává váljon. Nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen 

a környezetére és a legkisebb gyanú esetén is értesítse a segíteni hivatott szervezeteket. 
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Rászorulónak segítettek 

 

A körzeti megbízott közreműködésével jó helyre került egy tótvázsonyi férfi által felajánlott 

tűzifa. 

 

Egy tótvázsonyi lakos kereste fel a helyi körzeti megbízottat azzal a céllal, hogy rászoruló 

részére tűzifát ajánl fel. A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársa ezt követően felvette a 

kapcsolatot a családsegítő szolgálat képviselőjével, aki a barnagi polgármester javaslatára 

egy helyi idős férfit nevezett meg, mert kevés volt a tüzelője. A felajánlott fűtőanyagot a 

segítők 2019. január 21-én délelőtt szállították ki a barnagi lakosnak. 

 

 

Szerencsére ritkák azok az alkalmak, amikor közvetlen életveszélyt kell elhárítani. 

Ilyenkor jól jön, ha a rendőr nem csak elméletben ismeri a mesterséges lélegeztetést, 

hanem késedelem nélkül a gyakorlatban is meri alkalmazni. 

 

Jutalmazás az életmentésért 

 

Életmentő segítségért dicséretben részesült két veszprémi rendőr. 

 

2019. február 2-án 6 óra 40 perckor riasztották a Veszprémi Rendőrkapitányság járőreit, 

hogy az egyik helyi buszmegállóban egy idős nő vérző fejjel, magatehetetlenül fekszik a 

földön. Kormos Áron rendőr törzszászlós, szolgálatirányító parancsnok és Balta Tamás Zsolt 

rendőr főtörzsőrmester, járőrparancsnok kiérkezésükkor azonnal a bajba jutott idős 

asszonyhoz siettek, majd a szakszerű segítség megérkezéséig megkezdték a mellkasi 

kompresszió alkalmazását, mellyel megmentették a nő életét. 

 

    
 

Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetője és Nátrán Albin, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális 

Mentőszervezet vezető mentőtisztje 2019. február 5-én délelőtt állománygyűlés keretében 

mindkét rendőrt munkája elismeréseként dicséretben részesítette és Szent György-

emlékplakettel, valamint oklevéllel jutalmazta. 

 

 

A nyomozás és az elkövető elfogásának sikerét esetenként a sértett magatartása is 

jelentősen előmozdíthatja. Egy gépjárműtulajdonos gyors helyzetfelismerő készsége és 

bátorsága eredményeként a kiérkező rendőrök kedvező pozícióból kezdhették meg az 

intézkedésüket. 
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Autókat tört fel, elfogták 

 

A veszprémi rendőrök negyedórán belül elfogták azt az ózdi férfit, aki két parkoló gépkocsiból 

is lopni akart. 

 

Egy veszprémi lakótelepről érkezett 

bejelentés a rendőrségre 2019. március 

20-án késő este, hogy egy férfi betörte 

egy parkoló autó ablakát, letörte annak 

egyik ajtókilincsét, benyúlt az utastérbe, 

de abból már nem vett ki semmit, mert a 

tulajdonos tetten érte és üldözőbe vette. 

A kiérkező járőrök a város határában, az 

Észak-keleti útgyűrű melletti erdős 

részbe menekült elkövető felkutatására 

indultak. A férfit negyedórával később 

elfogták, előállították a Veszprémi 

Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. 

 

Az intézkedő rendőrök a helyszín környékének átvizsgálása során egy megrongált furgont is 

találtak, melynek utastere és rakterének több ablaka, továbbá egyik külső visszapillantó tükre 

is be volt törve. A helyszíni szemle során a személygépkocsi mellől, továbbá az elkövető 

menekülésének útvonaláról különféle szerszámokat, fogót és egy vascsövet is lefoglaltak. 

 

A 35 éves ózdi férfi ellen kétrendbeli lopás kísérlet vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt indult nyomozás. Az általa okozott rongálási károk megközelítik a százezer 

forintot. 

 

 

Nem csak magánszemélyek, de vállalkozók és cégek is visszatérően válnak áldozatává 

vagyon elleni bűncselekményeknek. A telephelyek, üzletek elsősorban nyitvatartási időn 

kívül, az éjszakai órákban veszélyeztetettek. 

 

Betört a boltba, a rendőrök elfogták 

 

Lopás vétség kísérlet miatt indult büntetőeljárás egy 35 éves magyarhomorogi férfi ellen, a 

Veszprémi Rendőrkapitányság befejezte az ügyben folytatott vizsgálatot. 

 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2019. 

április 26-án késő este, hogy Veszprém 

belvárosában egy boltba betörtek. A 

helyszínre irányított körzeti megbízottak 

észlelték, hogy a bejárati ajtó egyik 

üvegkazettáját betörték, az elkövető pedig 

még az üzlethelyiségben tartózkodik. A tetten 

ért 35 éves magyarhomorogi lakost a 

helyszínen elfogták, ruházatának átvizsgálása 

során pedig hátitáskájában egy nyolcezer 

forint értékű, árcédulával ellátott, a bolt 

árukészletéből származó pénztárcát találtak. 
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A férfit előállították a megyeszékhelyi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki 

lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt és elrendelték őrizetbe vételét. 

 

 

Bár az elmúlt években már nem voltak jellemzőek Veszprémben a személy elleni 

erőszakkal vagy fenyegetéssel elkövetett vagyon elleni támadások, 2019-ben mégis akadt 

egy bűnelkövető, aki rablással próbálkozott. 

 

Ki akarta rabolni a boltot 

 

Egy 35 éves ukrán állampolgár késsel fenyegetőzve pénzt követelt egy veszprémi 

élelmiszerüzletből, a rendőrök elfogták és őrizetbe vették. 

 

Az eljárás adatai alapján 2019. május 

21-én a kora délutáni órákban érkezett 

bejelentés a rendőrségre arról, hogy 

Veszprém egyik élelmiszerüzletében egy 

külföldi férfi kést tartott a pénztáros 

nyakához, és a kasszában lévő pénzt 

követelte. A bolt alkalmazottjai siettek a 

sértett segítségére, mire az elkövető 

távozott a helyszínről. 

 

A kiérkező járőrök a bejelentő által adott 

pontos személyleírásnak és 

együttműködésének köszönhetően az üzlet környékén elfogták a 35 éves ukrán állampolgárt, 

akit előállítottak a helyi rendőrkapitányságra. Ruházatának átvizsgálásakor megtalálták nála 

a bűncselekmény elkövetése során használt konyhakést, melyet lefoglaltak tőle. A nyomozók a 

férfit – őrizetbe vétele mellett – rablás bűntett kísérletének és könnyű testi sértés vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és előterjesztést tettek 

letartóztatásának indítványozására. 

 

 

Vannak bűnelkövetők, akik nem az erejükre, lehengerlő fellépésükre építenek, hanem 

éppen ellenkezőleg, nesztelenül, észrevétlenül próbálnak pénzhez jutni és a kiszemelt 

áldozat figyelmetlenségét, könnyelműségét igyekszenek kihasználni. 

 

Besurrant a lakásba, míg társa a ház előtt várta 

 

Veszprémben egy lakótelepi lakásból akart lopni egy 24 éves férfi, a helyi rendőrök húsz 

percen belül elfogták társával együtt. 

 

A veszprémi sértett tett bejelentést a rendőrségre 

2019. július 6-án délután, hogy egy ismeretlen férfi 

bement a lakásuk előszobájába – kihasználva a 

bejárati ajtó nyitott állapotát – és onnan megpróbált 

elvinni egy pénztárcát az abban lévő készpénzzel. A 

bejelentő felfigyelt a tolvajra, aki ezt észlelve 

cselekményével felhagyott és a lakóház előtt 

várakozó társával együtt elmenekült a helyszínről. 
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A bejelentő által megadott személyleírás alapján a veszprémi körzeti megbízottak az 

elkövetéstől számított húsz percen belül a megyeszékhely belterületén elfogták a 24 éves 

Győr-Moson-Sopron megyei férfit és 23 éves berhidai társát, akiket előállítottak a Veszprémi 

Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket. A két 

férfival szemben lopás vétség kísérletének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

 

Az erőfitogtatás esetenként teljesen céltalan, abból az elkövetőnek nem származik 

haszna, ettől függetlenül anyagi kár mégis keletkezik és a cselekményt észlelő 

személyekben is komoly félelem ébredhet. 

 

Hajnali garázdaság 

 

A veszprémi rendőrök még a helyszínen elfogták a bevásárlókocsival dobálózó 25 éves helyi 

lakost. 

 

Egy gépjárművezető tett bejelentést a 

rendőrségre 2019. július 21-én 5 óra körül 

arról, hogy Veszprém belvárosában egy fiatal 

férfi egy áruházi bevásárlókocsit kétszer is 

ledobott közel két méter magasságból a járda 

alatt húzódó parkoló aszfaltjára. 

 

A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták az 

elkövetőt, majd a rendőrkapitányságra 

előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. 

A megrongálódott bevásárlókocsit a járőrök 

lefoglalták, és azt visszaadták a tulajdonosának. A 25 éves veszprémi férfival szemben 

garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

 

A garázda jellegű magatartások hátterében gyakran áll alkoholos befolyásoltság vagy az 

unalom, a közterületen való céltalan lődörgés. Nem egy esetben azonban valamilyen 

konfliktusból gerjedő indulat az, ami a pusztító cselekményt kiváltja.  

 

Vita után autókat rongált 

 

A veszprémi rendőrök a helyszínen elfogták a 32 éves férfit. 

 

Az eljárás adatai szerint a 

megyeszékhely egyik lakótelepén élő 

férfi egy párkapcsolati konfliktust 

követően 2019. október 6-ára virradó 

éjszaka bejelentést tett a rendőrségre 

arról, hogy barátnője elhagyta a lakást 

és ismeretlen helyre távozott. A 

helyszínre irányított járőrök felvették a 

kapcsolatot a bejelentővel, aki a ház 

előtt az utcán tartózkodott.  

 



 8 

A rendőrök megállapították, hogy a férfi ezt megelőzően az ott parkoló autók közül háromnak 

is megrúgta, illetőleg megütötte a külső visszapillantó tükrét, amelynek eredményeként az 

egyik tükör letört, a másiknak a burkolata beszakadt, a harmadik pedig elhajlott. A közeli 

buszmegállóban kihelyezett hulladékgyűjtő edényt is lerúgta a helyéről, majd azt felemelte és 

nekihajította a megálló oldalának, a reklámplakátok kihelyezésére szolgáló üvegnek, ami 

viszont ezek után is ép maradt. 

 

A járőrök a 32 éves helyi lakost a helyszínen elfogták, a Veszprémi Rendőrkapitányságra 

előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. 

 

A férfi ellen garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

büntetőeljárás. 

 

 

A temetőkben elkövetett bűncselekmények nagyon érzékenyen érintik az áldozatokat, 

hiszen túl a felmerülő vagyon káron, komoly lelki traumát is elszenvednek azáltal, hogy 

elhunyt szerettük síremléke válik az elkövető célpontjává. A felderítés eredményessége 

emiatt is kiemelt fontosságú. 

 

Rendőrkézen a mécsestolvaj 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást egy 55 éves férfival szemben. 

 

 

Egy Veszprém melletti községből érkezett 

bejelentés a rendőrségre 2019. december 

9-én arról, hogy ismeretlen tettes 2018-

ban és 2019-ben visszatérően lopott 

mécseseket és virágot a helyi temetőben 

lévő sírokról. A legutolsó lopás a 

bejelentést megelőző nap történt, melynek 

elkövetőjéről már személyleírás is 

rendelkezésre állt. A település körzeti 

megbízottja a kapott információk alapján 

még aznap délután azonosította a 

bűncselekmények feltételezett elkövetőjét, 

egy helyi lakost, akit a település belterületén elfogott és a Veszprémi Rendőrkapitányságra 

előállított. 

 

Az 55 éves hajmáskéri férfit a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, melyet másnap a 

bűncselekmények helyszínén folytattak tovább, ahol megmutatta azokat a sírokat – 

huszonnyolcat –, melyekről az elmúlt hónapokban lopott. A gyanúsított lakcímén megtartott 

házkutatás során mécseseket és virágcsokrokat foglaltak le a rendőrök, melyek egy része a 

lakóházból, másik része pedig az épület mögött kialakított kisállat-temetőből került elő. 

 

 A férfival szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a 

Veszprémi Rendőrkapitányságon. 
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Október 19-én (szombaton) két férfivel, december 15-én (vasárnap) Zirc-Kardosréten 

egy nővel, 17-én (kedden) három nővel léptek kapcsolatba ismeretlen tettesek vezetékes 

telefonjukon a 15.30 óra és 18.30 óra közötti idősávban. A sértettek egyik próbálkozás 

hatására sem mentek lépre, vagy rögtön átlátták a megtévesztés szándékát vagy 

családjukkal felvéve a kapcsolatot tisztázták, hogy nem történt meg az, amit a telefonáló 

állított, vagy egyszerűen nem állt rendelkezésükre azonnal mobilizálható pénzösszeg. A 

legenda mindhárom ügyben azonos volt, balesetet okozott a közeli hozzátartozó és a 

másik fél kártalanításához kell azonnal készpénz. Több sértettre azzal próbáltak 

ráijeszteni, hogy azt sejtették a balesetben vél esetleg valamilyen retorzióhoz fog 

folyamodni, ha rövid időn belül a kárát nem térítik meg. 

 

 
 

A kiszemelt áldozatok a hivatkozott esetekben jól vizsgáztak, ezért maradtak kísérleti 

szakban a bűncselekmények. Ez részben a megelőzés sikere, mert az érintett lakosság 

egy széles tömegének a figyelmét sikerült felhívnunk e veszélyes módszerre, másrészt 

szerencse, mert a kísérletek számának növelésével az elkövetők előbb-utóbb eljuthatnak 

azokhoz a négy fal közé visszahúzódott, a külvilágról már nem sok információval 

rendelkező idősekhez, akik feltétel nélkül hinni fognak a telefonáló bűnözőknek. A 

nyugdíjasok e szegmensében a prevenciós tevékenység csak úgy lehet hatékony, ha 

abban a rendőrségen kívül a családok is részt vesznek. 

 

Ajánlások a bűncselekmények megelőzéséhez: 

 

 Az „unokázós” csalás lényegéről tájékoztassa idős szüleit vagy nagyszüleit és 

időnként térjenek vissza a témára, hogy az ne merüljön feledésbe! 

 

 Beszéljék meg, hogy rendkívüli helyzetekben, mik lesznek a családon belüli 

szabályok az egymás közötti kommunikációra! (pl. minden esetben visszahívás a 

váratlanul telefonáló által elmondottak ellenőrzésére, esetleg egy jelszó 

választása, ami bemondás esetén igazolja, hogy a hívó valóban családtag stb.) 

2. „Unokázós” csalási kísérletek Veszprémben 
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 Tudatosítsák, hogy rendkívüli helyzetekben (bűncselekmény, baleset) a 

rendőrséggel, más állami szervekkel, esetleg bankokkal, biztosító társaságokkal 

működnek együtt, ezzel szemben a családon kívül álló magánszemélyeket a 

probléma megoldásába nem vonnak be, nagy összegű készpénzt pedig váratlanul 

nem kérnek egymástól! 

 

 Az idős szülő, nagyszülő idegent se éjszaka, se nappal ne fogadjon a lakásán, se 

annak közelében, a bejárati ajtót ne nyissa ki, se azért, hogy őt oda beengedje, se 

azért, hogy ő hozzá lépcsőházba, utcára stb. kimenjen! 

 

 Végül a védendő családtag azonnal jelezze, ha irányába bármilyen gyanús 

kapcsolatteremtési kísérlet történt, még abban az esetben is, ha ő ettől eleve 

elzárkózott vagy a hozzá intézett kérés teljesítését elutasította!  

 

 Bűncselekmény vagy annak kísérlete gyanúja esetén soron kívül hívják a 112-es 

vagy a 107-es segélyhívó vonalat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Veszprémi Rendőrkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

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

 
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi 
tájékoztató a következő linkről letölthető:  
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok  
  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni, 

a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött 
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.  
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