
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

társadalmi szervezetekkel együttműködve egy újabb sikeres naptári évet zártunk. A 

2020. november 4-én Veszprémben felfegyverkezve, csoportosan elkövetett ékszerbolti 

rablástól eltekintve kapitányságunk 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. 

Hírlevelünk első részében ezekből idézünk fel néhányat abban a formában, ahogy 

annak idején a sajtóban megjelentek.  

 
 

Míg az elmúlt években az ismertté vált bűncselekmények csökkenő tendenciát 

mutattak, addig a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekről már nem 

mondhatjuk el ugyanezt. Esetenként az emberi életet követelő tragédiák is 

bekövetkeznek közútjainkon. Mindez felveti annak szükségességét, hogy megosszuk 

ezek tanulságait a lakossággal, és a gyalogosok, járművezetők okulhassanak a mások 

által elkövetett visszatérő hibákból. Erre figyelemmel hírlevelünk második része a 

hagyományoknak megfelelően a balesetek megelőzését szolgálja. 
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A társadalmi, kulturális fejlődés eredményeként már nem csak az emberek élete, testi 

épsége, egészsége személyi szabadsága, vagyona stb. részesül büntetőjogi védelemben, 

hanem az kiterjed a Föld teljes élővilágára is, még ha ennek mértéke eltérő is az egyes 

élőlények esetében. Különösen hangsúlyossá vált a háziállatokkal való bánásmód, és aki 

vét a szabályok ellen, annak cselekménye hamar nyilvánosságra kerülhet és számíthat a 

közvélemény felháborodására is. 

 

Kirakta a kocsiból a kiskutyákat, a rendőrök elfogták 

 

A veszprémi nyomozók állatkínzás miatt gyanúsítottként kihallgattak egy 71 éves eplényi 

férfit. 

 

Az eljárás adatai szerint a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 

érkezett bejelentés 2020. január 11-én 10 óra 20 perc 

körül, hogy a 8-as számú főút 44-es számú 

kilométerszelvényénél –litéri elágazó közelében- 

ismeretlen személy gépkocsijával megállt az út szélén, 

az autóból három kölyökkutyát kivett, majd azokat 

magukra hagyta. 

 

A gyors és pontos bejelentésnek köszönhetően a 

rendőrök fél órán belül otthonában igazoltatták a 

bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 71 éves 

eplényi férfit, majd előállították a Veszprémi 

Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként kihallgatták. 

A férfi ellen állatkínzás vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

A rendőrök egy veszprémi állatvédő alapítvány 

munkatársainak adták át a kistestű állatokat, akik gondoskodtak az egészségügyi ellátásukról 

és további elhelyezésükről. 

 

Esetenként előfordulnak üzemanyaglopások, melynek célpontjai általában a kamionok 

vagy az autóbuszok, mivel ezek tartályai olyan űrmértékűek, amelyeknél a tolvaj 

zsákmánya már százliteres nagyságrendű lehet. Történt azonban tavaly a megyénkben 

egy szokatlan bűncselekménysorozat is. Különösen az alkalmazott módszer 

kíméletlensége maradt emlékezetes. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visszatekintés a 2020-as évre 
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Megfúrták az üzemanyagtartályokat 

 

A veszprémi nyomozók gyanúsítottként kihallgattak egy 20 éves székesfehérvári és egy 19 éves 

mezőszentgyörgyi férfit. 

 

Az eljárás adatai szerint 2020. január 13-

án több veszprémi gépkocsi-tulajdonos 

tett feljelentést a rendőrségre, hogy előző 

éjszaka közterületen parkoló járműveik 

üzemanyagtartályait ismeretlen tettesek 

megfúrták, és az azokból 

kifolyó üzemanyagot ellopták. A tolvajok 

továbbá egy autó visszapillantó tükrét is 

letörték, melyet magukkal vittek. Pár 

nappal később hasonló módszerrel 

elkövetett üzemanyaglopásokról tettek 

feljelentést várpalotai lakosok is. 

 

Az ügyben folytatott adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították a feltételezett 

tetteseket, egy 20 éves székesfehérvári és egy 19 éves mezőszentgyörgyi férfit. Utóbbit 2020. 

január 22-én otthonában, míg társát Mezőszentgyörgy belterületén fogták el 2020. január 29-

én. A veszprémi nyomozók mindkét férfit kihallgatták gyanúsítottként, ellenük tízrendbeli 

lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

 

A közterületi vagyon elleni bűncselekmények egyre ritkábbak, ezzel párhuzamosan 

viszont elszaporodóban vannak az internet segítségével megvalósított csalások. Ezek 

elkövetőit nem a személy- vagy tárgyak ellen alkalmazott erőszak, hanem a megtévesztés 

kifinomult módszerei jellemzik.  

 

 

A futár szerepét is eljátszotta a csaló, a rendőrök beazonosították és elfogták  

 

A veszprémi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a 28 éves szegedi férfit. 

 

 

Egy veszprémi lakos tett feljelentést a rendőrségre 2020. január 27-én arról, hogy az év elején 

egy aukciós portálon hirdetett használt mobiltelefon tulajdonosával megegyezett arról, hogy a 

készüléket százhúszezer forintért megvásárolja tőle. A telefont az előzetes megbeszélés 

alapján egy csomagküldő szolgálat futárja kézbesítette volna a vevőnek 2020. január 15-én. 

Az adott napon minden előzetes értesítés nélkül és váratlanul a sértett lakásához megérkező 

kézbesítő a csomagot átadta, a vételárat átvette, majd az általa használt furgonnal távozott. A 

vevő csak ezután, a csomag felbontását követően szembesült azzal, hogy a várt telefon helyett 

egy közel nyolcezer forint értékű töltőkészüléket kapott. Telefonos reklamációjára az eladó 

elmondta, hogy tévedés történt, két csomagot felcseréltek a kézbesítés során, azonban ő 

visszaszerzi a telefont és, ha késve is, de megküldi azt. Ennek az ígéretnek azonban nem tett 

eleget és ezt követően a sértett hívását már nem fogadta, elérhetetlenné vált a számára. 
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A széleskörű felderítőmunka 

eredményeként a veszprémi nyomozók 

megállapították, hogy egy 28 éves 

szegedi férfi a feltételezett elkövető, akit 

lakóhelyén 2020. február 26-án 

gyanúsítottként kihallgattak. Ennek 

során azt is megállapították, hogy a 

gyanúsított nem vette igénybe 

csomagküldő szolgálat közreműködését a 

kézbesítéshez, hanem egy kisteherautót 

kölcsönkérve ő maga játszotta el a futár 

szerepét. 

 

A szegedi férfival szemben csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

büntetőeljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon. 

 

 

Erdeink döntő többsége a vonatkozó szabályok megtartása mellett szabadon 

látogatható. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ott feltalálható javak szabad prédaként 

állnak az arra járó rendelkezésére. A lakosság egy szűk rétege körében népszerű 

tevékenység az úgy nevezett „agancsozás”. Vannak, akik ezt jövedelemszerző célzattal is 

űzik. 

 

 

Elfogták az agancstolvajokat a körzeti megbízottak  

 

Lopás miatt indult büntetőeljárás három szentgáli férfival szemben. 

 

 

A rendőrségre 2020. 

február 29-én délben 

érkezett bejelentés arról, 

hogy Veszprém külterületén 

lévő egyik erdőrészen a 

hivatásos vadász két 

terepruhás személyt tetten 

ért agancsgyűjtés közben, 

majd egyiküket 

feltartóztatta, míg a másik a 

nála lévő agancsot eldobva 

befutott a fák közé. A 

helyszínre érkező körzeti 

megbízottak mindkét férfi 

elfogták, előállították a 

Veszprémi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták őket. A 42 és 39 éves 

szentgáli lakosoknál megtartott házkutatások során további agancsokat, trófeákat és 

vaddisznó agyarakat találtak a nyomozók, melyeket lefoglaltak az ugyancsak az otthonukban 

lévő sportpisztollyal és ahhoz való töltényekkel, távcsövekkel együtt. 
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A nyomozás során egy harmadik szentgáli lakos is a rendőrök látókörébe került. A férfi az 

elmúlt években társaihoz hasonlóan szintén rendszeresen járta az erdőt, és a talált 

agancsokat, agyarokat összegyűjtötte, továbbá ha elhullott vadat talált, annak fejét levágta, 

hazavitte és abból trófeát készített. A 44 éves elkövetőt a Veszprémi Rendőrkapitányság 

körzeti megbízottja Bakonyjákó külterületén lévő egyik erdőrészben fogta el 2020. március 2-

án, majd előállította és a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A férfi lakásán és Csatár-

hegyi hétvégi házában megtartott házkutatások során a rendőrök megtalálták a lopásból 

származó tárgyakat. 

 

A több vadásztársaság sérelmére elkövetett bűncselekmények által okozott kár közel százezer 

forint. 

 

A három szentgáli lakos ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

nyomozás a Veszprémi Rendőrkapitányságon. 

 

 

A fizetés kiegészítésére való illegális törekvések között mindig is jelen volt a munkahelyi 

lopás. Ez napjainkra sem tűnt el teljesen. Az elkövetők egy része munkaidőben lesz 

tolvajjá, de előfordulnak olyan esetek is, amikor az aktív vagy volt dolgozó a telephely 

bezárása után tér oda vissza, és a helyi ismereteit felhasználva lopja meg munkáltatóját. 

 

 

A gázóra burkolata alá rejtette a betörésből származó pénzt 

 

A veszprémi rendőrök elfogták a volt munkahelyén bűncselekményt elkövető 51 éves férfit. 

 

 

Egy veszprémi üzletből érkezett bejelentés a rendőrségre 2020. március 17-én délelőtt, hogy 

aznapra virradó éjszaka az épületbe ismeretlen tettes betört, majd az egyik helyiségben 

elhelyezett trezorból több mint egymillió forint készpénzt vitt el. 

 

A helyszíni szemle adatai alapján az 

üzlet egyik volt dolgozója került a 

nyomozók látókörébe feltételezett 

elkövetőként. Az 51 éves veszprémi 

férfit a bejelentést követő 24 órán 

belül a rendőrök az otthonában 

elfogták, majd az ott megtartott 

házkutatás során a bűncselekmény 

elkövetéséhez használt szerszámokat 

lefoglalták. A lopott pénz nagy 

részét a volt alkalmazott a lakáshoz 

tartozó, de azon kívül, a társasház 

lépcsőházában felszerelt gázóra 

burkolata alá rejtette el. A pénzt a nyomozók még aznap visszaszolgáltatták jogos 

tulajdonosának. 

 

Az 51 éves férfit előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként 

kihallgatták. Ellene lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

büntetőeljárás. 
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Nem csak a bűncselekmények és a balesetek adnak feladatot a rendőröknek, hanem a 

kialakuló veszélyhelyzetek is. Ilyenkor az életmentés az elsődleges, ezt követi az anyagi 

kár megelőzése vagy mértékének csökkentése. 

 

 

Időben érkeztek a rendőrök 

 

A veszprémi járőrök észlelték a tüzet, és kimentették a lakásból az idős nőt. 

 

 

Bartha Richárd rendőr zászlós 

és Stark Mónika rendőr 

őrmester 2020. március 19-én 

Veszprémben, a Munkácsy 

Mihály utcában járőrszolgálatot 

láttak el. A rendőrök 14 óra 52 

perckor észlelték, hogy az egyik 

lakótelepi társasház nyolcadik 

emeleti lakásából sötét füst 

áramlik ki a szabadba, az 

erkélyen lángok csaptak fel. 

Azonnal értesítették a rendőrség 

ügyeletét, majd haladéktalanul 

megkezdték a lépcsőházban 

lakók kimenekítését oly módon, hogy emeletről emeletre haladva a lakásokba becsengettek, 

bekopogtak, és a lakókat azonnali távozásra szólították fel. 

 

Az időközben a helyszínre érkező Kovács Bence rendőr törzsőrmester és Takács Zsolt rendőr 

főtörzsőrmester a nyolcadik emeletre siettek, és a füsttel már erősen telített lakásból kivezették 

az ott tartózkodó 70 éves nőt, majd gondoskodtak a szabad levegőre juttatásáról. 

 

A tűzoltók eloltották a tüzet, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították az asszonyt. 

 

 

Vannak olyan ügyek, melyek megoldása azt igényli, hogy az eljáró nyomozók átlépjék a 

kapitányság illetékességi területének határát, mert az elkövetők utazó bűnözők. Az 

elmúlt év egyik bűncselekményének elkövetőit a Balatonfüredi, illetve a Pápai Járásban 

fogták el, míg az ellopott tárgyat Fejér megyében sikerült lefoglalni. 

 

 

Rendőrkézen a robogótolvajok 

 

A veszprémi nyomozók gyanúsítottként kihallgattak egy 22 éves bakonytamási és egy 18 éves 

békási férfit. 

 

 

A hajmáskéri sértett tett bejelentést a rendőrségre 2020. május 9-én, hogy az azt megelőző 

napokban ismeretlen tettesek ellopták a helyi lakótelepen parkoló, hatvanezer forint értékű 

robogóját. 

 



 7 

Az ügyben folytatott széleskörű 

adatgyűjtés eredményeként a 

rendőrök azonosították a 

feltételezett tetteseket, egy 22 

éves bakonytamási és egy 18 éves 

békási férfit. Előbbit 2020. május 

19-én egy bakonyszentiváni 

ingatlanban, míg társát zánkai 

munkahelyén fogták el a 

Veszprémi Rendőrkapitányság 

körzeti megbízottjai. A 

megyeszékhelyi nyomozók 

mindkét férfit kihallgatták 

gyanúsítottként, ellenük lopás 

vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

A robogót a gyanúsítottak a lopást követően Pápán értékesítették, majd a jármű ismét gazdát 

cserélt, végül Móron, egy jóhiszemű vásárlótól foglalták le a helyi rendőrök. A veszprémi 

körzeti megbízottak végül visszaadták az ellopott járművet jogos tulajdonosának. 

 

 

Komoly nyomozói sikernek számít, ha olyan bűncselekménysorozat ismeretlen tetteseit 

sikerül felderíteni, akik több megyében is követtek el bűncselekményt. Egy szemtelen 

módszerre épülő csalás elkövetőiért az ország keleti határáig kellett utazniuk a 

veszprémi rendőröknek. 

 

 

Gázolajként adták el a vizet 

 

Csalás miatt indult eljárás három biharkeresztesi és egy sarkadi férfi ellen. 

 

 

Egy veszprémi lakos tett feljelentést a 

rendőrségre 2020. május 26-án arról, 

hogy néhány nappal korábban 

megismerkedett egy férfival, aki 

gázolajat kínált a részére kétszáz 

forintos literáron. Az alacsony árat az 

eladó azzal magyarázta, hogy egy 

veszprémi építkezésen dolgozott, és a 

munkálatok végeztével ezer liter 

gázolaja megmaradt. A kedvezőnek tűnő 

vételi lehetőségre a sértett lecsapott, 

majd 43 műanyag kannába töltve a teljes 

készletet megvásárolta az ajánlattevőtől. A kannák egy részét felnyitva szúrópróbaszerűen 

győződött meg arról, hogy azok valóban gázolajat tartalmaznak-e. Napokkal később azonban, 

amikor az egyik munkagépét feltöltötte az üzemanyaggal, annak motorja meghibásodott. A 

veszprémi vállalkozó csak ekkor szembesült azzal, hogy a kannák döntően vizet tartalmaznak, 

azok tetejére egy kevés gázolajat öntött az eladó megtévesztésül. 
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Ennek eredményeként a sértettnek közel kétszázezer forint kára keletkezett. Telefonos 

reklamációjára az ismeretlen csaló csak egy gúnyos megjegyzéssel válaszolt, majd bontotta a 

vonalat. 

 

A széleskörű felderítőmunka eredményeként a veszprémi nyomozók megállapították, hogy egy 

52, egy 29 és egy 20 éves biharkeresztesi, továbbá egy 43 éves sarkadi férfi gyanúsítható a 

bűncselekmény elkövetésével. A négy csalót előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták 

őket többrendbeli csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 

 

A lefolytatott nyomozás során az is ismertté vált, hogy a négy kelet-magyarországi férfi 

Nyíregyházán és Tószegen is követett el ezzel a módszerrel bűncselekményt, melyekkel további 

két sértettől hasonló nagyságrendben csaltak ki pénzt. 

 

 

Az átlagember értetlenül áll az olyan vagyon elleni bűncselekmények előtt, melyek 

elkövetője bár komoly kárt okoz, ő ettől anyagilag mégsem gyarapodik. 2020-ban mind 

a város vezetését, mind pedig az itt élőket sokkolta az a barbár cselekedet, mely 

Veszprém egyik ékessége ellen irányult. 

 

 

Megrongálta a porcelán emlékművet, a járőrök elfogták  

 

A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították, és gyanúsítottként kihallgatták a 

bűncselekmény elkövetőjét. 

 

 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 

2020. augusztus 12-én 3 óra 45 

perckor arról, hogy Veszprém 

központjában, az egyik 

körforgalomban elhelyezett 

porcelán emlékművet ismeretlen 

személy kővel megrongálta, 

cselekményével közel három 

millió forint kárt okozott. 

 

A rendőrök adatgyűjtésének 

eredményeként azonosították a 

feltételezett elkövetőt, és nem 

sokkal később Veszprémben, a 

Rózsa utcai játszótéren elfogták, előállították a helyi rendőrkapitányságra, és őrizetbe vétele 

mellett gyanúsítottként kihallgatták rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt. A 20 éves sárkeresztúri férfi beismerte tettét. 

 

 

Az ilyen erőszakos bűncselekmények akár félelmet is kelthetnek az azokat észlelő 

járókelőkben, amitől természetesen jó lenne megóvni őket. Viszont a félelem teljes 

hiánya sem szerencsés, mert könnyelműség lehet az eredménye. Zircen a hamis 

biztonságérzet többször is esélyt adott a tolvajnak. Ő pedig élt a lehetőséggel. 
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Három zirci ingatlanból is pénzt vitt el a besurranó, a rendőrök elfogták 

 

Az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta a 42 éves helyi lakost. 

 

 

Zirci sértettek tettek bejelentéseket 2020. augusztus második felében és szeptember elején 

arról, hogy ismeretlen tettes otthonaikba a kertkapu, valamint a bejárati ajtó záratlan 

állapotát kihasználva bement, és ott az előszobából, hálószobából, továbbá egy helyszínen az 

udvaron parkoló autó utasteréből kisebb pénzösszegeket lopott el. A bűncselekmények által a 

három sértettnek összesen húszezer forintot meghaladó kára keletkezett. 

 

Az adatgyűjtés eredményeként a 

rendőrök azonosították a lehetséges 

elkövetőt, és 2020. szeptember 4-én 

délután egy helyi dohányboltban a Zirci 

Rendőrőrs beosztottjai elfogták a 42 

éves férfit. Előállították, és őrizetbe 

vétele mellett a nyomozók kihallgatták 

gyanúsítottként. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság 

előterjesztésére az ügyészség 

indítványára a bíróság a gyanúsítottat 

2020. szeptember 7-én letartóztatta. 

 

 

A régi időkben a szülők munkavégzése miatt felügyelet nélkül maradt gyermekek 

gyakran okoztak tüzet. Kíváncsiságuk eredményeként szalmabálák, házak stb. kaptak 

lángra. Az utóbbi évtizedekben ezek a veszélyhelyzetek  - melyekben a kiskorúak 

sokszor maguk is megsérültek – már nem voltak jellemzők. A modern világ, a közösségi 

média meghatározó szerepe a fiatalok életében új motivációt szült a tűz pusztító 

erejének kiváltásához. 

 

 

Két fiú gyújtogatott a játszótéren, a körzeti megbízottak elfogták őket  

 

A veszprémi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a bűncselekmény elkövetőit. 

 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság 

körzeti megbízottjai szolgálatuk 

teljesítése során 2020. szeptember 6-

án, nem sokkal dél után fekete füstöt 

észleltek a megyeszékhelyi Március 15. 

utcai lakótelepen. Azonnal a helyszínre 

siettek, ahol az egyik játszótéri bútor 

lángolt. Miután megállapították, hogy 

a tűz emberi életet, testi épséget nem 

veszélyeztet, értesítették a 

katasztrófavédelem munkatársait.  
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Ezt követően a rendőrök felfigyeltek két fiúra, akik biztonságos távolságból a lángokat nézték, 

egyikük megperzselt haja pedig arról tanúskodott, hogy közük lehet a gyújtogatáshoz. Az 

intézkedés alá vont 15 és 14 éves helyi fiatalok a helyszínen elismerték a gyújtogatást, 

melyhez nem sokkal korábban öngyújtót és gyúlékony anyagokat vásároltak. A tetten ért 

fiatalokat a körzeti megbízottak elfogták, előállították, és a nyomozók gyanúsítottként 

kihallgatták őket. 

 

Egyikőjük azt mondta, hogy a tüzet azért gyújtotta, mert látványos fotót akart készíteni, amit a 

közösségi médiában akart megosztani. 

 

Az ügyben rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

 

 

A közterületi állomány hetente több ittas járművezetőt is kiszűr a forgalomból. Ritkább 

esetekben nem – vagy nem csak – az ital áll a vezetési képességek romlása és a viselkedés 

torzulása mögött. 

 

 

Garázdaság a bevásárlóközpontban 

 

A veszprémi rendőrök még a helyszínen elfogták a balesetet is okozó 26 éves férfit. 

 

 

Egy veszprémi bevásárlóközpontból érkezett bejelentés a rendőrségre 2020. december 18-án 

arról, hogy onnan egy bódult állapotban lévő férfit a biztonsági szolgálat munkatársai 

kivezettek, aki ezután indulatossá vált, ököllel a bejárati ajtóra ütött, majd elővett egy 

megtévesztésre alkalmas játékpisztolyt és távozott. A helyszínre irányított rendőrök az 

elkövetőt a bevásárlóközpont parkolójában elfogták, ahol a férfi nem sokkal azelőtt autójával 

nekitolatott egy másik gépkocsinak. 

 

A rendőrök a 26 éves csehbányai 

lakos autójának utasterében 

kábítószergyanús tablettákat, 

növényi őrleményt, továbbá egy 

őrlőkészüléket is találtak. A vele 

szemben alkalmazott kábítószer-

gyorsteszt, valamint az 

alkoholszondás vizsgálat is pozitív 

eredménnyel zárult. A férfit 

előállították, majd további 

mintavétel céljából a veszprémi 

kórházba kísérték. 

 

Garázdaság és kábítószer 

birtoklása vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt az elkövetőt gyanúsítottként kihallgatták. Ezeken túl járművezetés 

ittas állapotban és járművezetés bódult állapotban vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt is indult vele szemben büntetőeljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon. 
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Figyelemmel arra, hogy a gyanúsított autójára nem kötöttek érvényes kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítást, ezért a rendőrök közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

miatt szabálysértési eljárást is kezdeményeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt hetekben visszatérők azok a közlekedési balesetek, amelyek abból fakadnak, 

hogy a parkoló gépkocsik rögzítéséről a járművezetők nem gondoskodnak. Míg 

korábban csak anyagi kár keletkezett, addig január második felében már személyi 

sérülést is okozott egy „elszabadult” autó. 

 

A KRESZ 41. § (7) bekezdése szerint a járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben 

szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és 

illetéktelen személy azt el ne indíthassa.  

 

 
 

A rögzítést elsősorban a kézifék behúzásával, a váltó első vagy hátrameneti sebességi 

fokozatba történő kapcsolásával biztosíthatjuk, meredek utcában ezen felül indokolt 

lehet az első kerekeknek a járdaszegély irányába történő kormányzása, esetleg a 

kerekek kiékelése is. 

 

Figyelemmel arra, hogy a tél közepén járunk, vélelmezhető, hogy a kézifék behúzásának 

elmulasztása mögött annak befagyásától való félelem állhat. Kétségtelen, hogy a 

befagyott kézifék mozgásképtelenné teheti az autót, ami sok bosszúság forrása lehet, 

azonban a személyi sérülés és/vagy anyagi kár bekövetkezése ennél lényegesen rosszabb 

opció.  

2. „Elszabadult” autók 
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Amennyiben a kézifék behúzását mellőzni szeretnénk, akkor ékeljük ki az autót egy pár 

erre a célra gyártott ékkel, melyek készülhetnek fémből, műanyagból vagy akár gumiból 

is. Ideiglenes megoldásként megfelelő méretű és alakú kövek, illetőleg fahasábok is 

alkalmasak lehetnek az autó rögzítésére. 

 

 

 

 
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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