
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi helyzetét tekintve a 

már mögöttünk lévő 2021-es év nem bővelkedett a lakosság biztonságérzetét rontó 

eseményekben. Talán ennek is szerepe lehetett abban, hogy a legutóbb készült felmérés 

szerint Veszprém az ország legboldogabb megyéje. Hagyományainknak megfelelően 

januári hírlevelünk első részét egy visszatekintésnek szenteljük, amivel felidézünk 

néhány tavalyi sikert vagy érdekességet mindennapi munkánkból. Véres eseményekre 

azonban senki ne számítson, nem is lenne ez méltó a legboldogabb megye székhelyéhez. 

 

 
 

Az elmúlt hetekben számos gyalogoselütés történt veszprémi gyalogos átkelőhelyeken. A 

balesetekben megsérültek boldogságérzetét ez nyilván nem csekély mértékben vetette 

vissza. Bízzunk mielőbbi felépülésükben és abban, hogy a számuk a továbbiakban már 

nem gyarapodik! Hírlevelünk második része ezeket a zebrás eseteket elemzi. 

VESZPRÉMI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

MEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 

2022 JANUÁR 
T A R T A L O M: 

 

1. Visszatekintés a 2021-es 

évre 

2. Gyalogos elütések a 

zebrán 
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Jogosítványa nem volt a sofőrnek, de kábítószert találtak a kocsiban a rendőrök  

 

A veszprémi nyomozók gyanúsítottként kihallgattak két 20 éves férfit, és egy 17 éves lányt. 

 

A veszprémi rendőrök 2021. január 7-én, 6 

óra 30 perckor Hajmáskér külterületén 

ellenőriztek egy járművet, és igazoltatták 

annak vezetőjét, valamint két utasát. A 

rendőrök megállapították, hogy az autót 

vezető fiatal férfi nem rendelkezik vezetői 

engedéllyel. 

A gépkocsi átvizsgálása során egy táskából 

előkerült egy gáz- és riasztófegyver, egy 

töltényhüvely és további egy 

kispuskalőszer, illetve két kábítószergyanús 

anyagot tartalmazó alufólia-csomagot is 

találtak a járőrök. A két 20 éves veszprémi férfival és a 17 éves hajmáskéri lánnyal szemben 

orvos jelenlétében kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, amely mindhárom személy esetében 

pozitív eredménnyel zárult. 

Az elkövetőket előállították a veszprémi rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként kihallgatták 

őket. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két 20 éves veszprémi férfi az elmúlt 

időszakban több alkalommal árult kábítószert. 

A 17 éves hajmáskéri lány ellen kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt indult eljárás.  

A jogosítvánnyal nem rendelkező 20 éves veszprémi férfi a munkaadója telephelyéről annak 

tudta és beleegyezése nélkül vitte el az autót, így ellene kábítószer-kereskedelem bűntett 

elkövetése mellett jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

is indult nyomozás. A vezetői engedély hiányát, a gáz- és riasztófegyver, a töltényhüvely és a 

lőszer engedély nélküli viselését pedig szabálysértési eljárásban vizsgálják a rendőrök. 

A másik 20 éves veszprémi férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A két férfit bűnügyi őrizetbe vették. 

 

 

Falfirkák városszerte 

 

Piros festékkel fújta le a felületeket egy 26 

éves helyi férfi, a zirci rendőrök elfogták és 

gyanúsítottként kihallgatták. 

 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2021. 

január 18-án, délelőtt arról, hogy három 

nappal korábban ismeretlen elkövető Zirc 

központjában piros festékkel lefújta a 

szabadtéri színpad lábazati részét.  

 

 

1. Visszatekintés a 2021-es évre 
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Az adatgyűjtést követően a Zirci Rendőrőrs munkatársai még aznap délután elfogták és 

előállították a feltételezett elkövetőt, egy 26 éves helyi férfit, majd a nyomozók gyanúsítottként 

kihallgatták. 

A rongáló a cselekmény elkövetését elismerte, valamint elmondta, hogy a városban több 

helyszínen is követett el hasonló rongálást. A férfi lakcímén tartott házkutatás során a 

rendőrök összesen tíz üres festékszóró palackot foglaltak le. 

A 26 éves férfi ellen rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. 

 

 

Gyalogoselütés Veszprémben: azonosították a rendőrök a balesetet okozó járművezetőt  

 

Az autó vezetője megállás és segítségnyújtás nélkül hagyta el a baleset helyszínét. 

 

Veszprémben, a Horgos utca és a 

Szabadság tér kereszteződésében nem adott 

elsőbbséget a zebrán átkelő lánynak egy 

autó sofőrje, és elütötte a fiatalt 2021. 

március 2-án, 16 óra 51 perckor. A 15 éves 

lány a baleset következtében megsérült, 

azonban a gépkocsi vezetője továbbhajtott a 

helyszínről anélkül, hogy meggyőződött 

volna arról, történt-e személyi sérülés. A 

balesetet egy másik autó fedélzeti kamerája 

rögzítette. Az adatgyűjtést követően a 

Veszprémi Rendőrkapitányság rendőrei 

azonosították a balesetet okozásával 

gyanúsítható 55 éves szentkirályszabadjai férfit. Az eset kapcsán segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

 

 

Árokba hajtott az engedély nélkül elvitt autóval a sofőr, a rendőrök elfogták  

 

Jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

büntetőeljárás egy Zirc környéki településen élő 52 éves férfi ellen. 

 

A bakonyi településen élő sértett arról tett 

bejelentést a rendőrségre 2021. március 

14-én, reggel, hogy a háza elől ismeretlen 

tettes elvitte a személygépkocsiját. Aznap, 

délután 14 óra körül a járőrök Tés és 

Bakonynána között, az út menti árokban 

találták meg az összetört autót, amelyre 

egy utánfutót is kapcsolt az elkövető. Nem 

messze a gépkocsitól a rendőrök 

megtalálták a feltételezett elkövetőt is, 

majd elfogták és előállítottak. A férfit - 

őrizetbe vétele mellett – jármű önkényes 

elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. 
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Ennek során az 52 éves Zirc környéki településen élő férfi elismerte a bűncselekmény 

elkövetését. Elmondta, hogy az autót a tulajdonos nem zárta le, a kulcsot pedig a járműben 

megtalálta. Elindította a gépkocsit, és elhajtott vele. Majd kölcsönkért egyik ismerősétől egy 

utánfutót, és úgy gondolta, hogy néhány zsák holmit szállít vele, de útközben árokba hajtott. 

 

 

Elismerés és jutalom az életmentő rendőrnek  

 

Hajmáskéren kigyulladt egy családi ház garázsa, a körzeti megbízott és katona járőrtársa 

mentette ki a lakásban lévő 14 éves fiút. 

 

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2021. 

március 19-én, 12 óra 28 perckor arról, 

hogy tűz ütött ki egy hajmáskéri családi 

háznál. A helyszínre érkező körzeti 

megbízottnak és katona járőrtársának a 

bejelentő elmondta, hogy tudomása 

szerint az ingatlanban egy 14 év körüli 

gyermek tartózkodik. A rendőr látta, hogy 

a ház kert felőli ablaka kitört, és onnan 

sűrű füst szivárgott ki. Mivel a bejárati 

ajtónál kopogtatásra és felszólításra nem 

válaszolt senki, ezért a körzeti megbízott 

berúgta az ajtót, míg katona járőrtársa a gázcsapot zárta el. A füsttel teli lakás folyosóján a 

rendőr megtalálta a fiút, majd kivezette a házból. Az időközben kiérkező tűzoltók a tüzet 

eloltották, a 14 éves fiút pedig a mentőszolgálat munkatársai további ellátás céljából 

kórházba szállították. 

Tettéért Kelemen Gyula rendőr főtörzsőrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti 

megbízottja 2021. március 23-án jutalmat vehetett át Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredestől, a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől. 

 

 

Több százezer forinttal teli pénztárcát lopott a nő, a rendőrök elfogták  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság gyanúsítottként kihallgatta az 50 éves elkövetőt. Az ellopott 

értékeket a nyomozók lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányságra a sértett tett feljelentést 2021. május 18-án arról, hogy 

aznap délelőtt a megyeszékhelyen a bevásárlás során ismeretlen elkövető ellopta a 

pénztárcáját, benne több százezer forint készpénzzel és az irataival. A tárca hiányát akkor 

vette észre, amikor egy másik boltban szeretett volna fizetni. Azonnal bement a számlavezető 

bankjába letiltatni a bankkártyáját, azonban ott közölték vele, hogy a kártyájával annak 

eltűnése után már több mint tízezer forint értékben vásároltak. 
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A rendőrség az adatgyűjtés eredményeként 

azonosította a feltételezett elkövetőt, egy 50 

éves nőt, majd előállították, és lopás bűntett 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

gyanúsítottként kihallgatták. A Balaton-parti 

településen lakó gyanúsított lakásán végzett 

kutatás során megtalálták a nyomozók a 

sértett pénztárcáját, benne iratait, és a 

lopott pénz nagy részét, melyeket lefoglaltak. 

A rendőrök 2021. május 19-én visszaadták 

az ellopott értékeit a sértettnek. 

 

 

Ittasan és jogosítvány nélkül okozott balesetet ismerőse autójával a férfi  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele miatt is eljárást indított a sofőr 

ellen, mivel a tulajdonos tudta és engedélye nélkül vezette a gépkocsit. 

 

Ismerőse autójával közlekedett egy 30 éves 

Nógrád megyei férfi a 8-as számú főúton 

Hajmáskér felől Várpalota irányába 2021. 

június 10-én 23 óra 45 perckor, mikor 

haladása során a járművel jobbra letért az 

úttestről és a szalagkorlátnak ütközött. A 

baleset következtében a sofőr könnyű 

sérülést szenvedett, valamint a járműben 

anyagi kár keletkezett. A helyszínre érkező 

rendőrök a férfival szemben alkoholszondás 

vizsgálatot végeztek, amely pozitív 

eredménnyel zárult, majd a sofőrt további 

mintavétel céljából előállították. Az eljárás 

során a rendőrök megállapították azt is, hogy a férfi nem rendelkezik érvényes vezetői 

engedéllyel, valamint ismerőse gépkocsiját annak tudta és beleegyezése nélkül használta. A 

sofőrt őrizetbe vették és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították. 

Ellene jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 

büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési feljelentéssel éltek a 

rendőrök. 

 

 

Eltiltás hatálya és kábítószer hatása alatt vezetett, a rendőrök elfogták  

 

A rendőri jelzés ellenére nem állt meg 

motorjával egy férfi Veszprémben, majd később 

futva menekült a járőrök elől. 

 

A járőrök Veszprémben, az Aulich Lajos utcában 

akartak ellenőrizni egy motorost 2021. június 5-

én 23 óra 41 perckor, azonban a sofőr a rendőri 

jelzés ellenére nem állt meg. A férfi egy erdős 

területre hajtott, majd megállt és elfutott.  
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A rendőrök utána siettek és elfogták a sofőrt. Miközben a férfit futott, eldobott egy fehér port 

tartalmazó szemüvegtokot, melyet a rendőrök megtaláltak, majd később a motorkerékpár 

tárolójából is kábítószergyanús anyag került elő.  

 

A járőrök megállapították azt is, hogy a 34 éves veszprémi lakos úgy vett részt a közúti 

forgalomban, hogy korábban a bíróság a járművezetéstől eltiltotta. Előállítását követően 

kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket jelzett, majd 

gyanúsítottként kihallgatták. Ellene járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség és kábítószer 

birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. 

 

 

Munkavégzéshez kért segítséget a sértettektől  

 

A veszprémi rendőrök személyleírás alapján azonosították és fogták el a bűncselekmény-

sorozat elkövetőjét. 

 

Veszprémi sértettek egymástól 

függetlenül, nagyon hasonló 

bűncselekmények miatt tettek 

feljelentést a megyeszékhelyi 

rendőrkapitányságon. Az elkövető 

három alkalommal Veszprém, Jutasi 

úti lakótelepen, illetőleg egy belvárosi 

iskolában kért segítséget a kiszemelt 

áldozatoktól ahhoz, hogy az elromlott 

és a közelben parkoló gépjárművét 

megjavíthassa. Mind a négy esetben 

szerszámokat kért kölcsön rövid 

időre, amiket később nem vitt vissza. 

Valamennyi esetben úgy nyerte el a számára ismeretlen sértettek jóindulatát, hogy azok 

kapcsolati rendszeréhez tartozó valamelyik személy ismerősének mondta magát. A 2021. 

augusztus 12-től szeptember 8-ig tartó időszakban negyvenezer forinttól háromszázezer 

forintig terjedő károkat okozott a megtévesztett személyeknek, illetőleg egy esetben a személy 

munkáltatójának. A negyedik bűncselekmény elkövetése után néhány óra elteltével - a 

sértettek által megadott személyleírások alapján - az intézkedő rendőr beazonosította és 

Veszprém belterületén elfogta a bűncselekmény-sorozat elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható 46 éves pélyi lakost. Őt előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók a 

férfit őrizetbe vették. A középkorú személyt 2021. szeptember 9-én kihallgatták 

gyanúsítottként, aki a terhére rótt cselekményeket elismerte, valamint kettő, hasonló 

módszerrel Ajkán elkövetett csalásról is beszámolt. Elmondása szerint a szerszámokat minden 

esetben ismeretlen személyek felé értékesítette, az így kapott pénzt pedig felélte. Az utolsó 

bűncselekmény elkövetéséből még megmaradt közel harmincezer forintot a rendőrök tőle 

lefoglalták. Az ügyben csalás bűntett elkövetése miatt indult büntetőeljárás a Veszprémi 

Rendőrkapitányságon. 
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Őrizetben a két betörő 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

őrizetbe vett két férfit. 

 

Az eljárás adatai szerint a sértett 2021. 

szeptember 22-én tett feljelentést a Zirci 

Rendőrőrsön arról, hogy az egyik bakonyi 

kistelepülésen található, felújítás alatt lévő 

házából szerszámgépek, szerszámok és 

építőanyagok tűntek el többszázezer forint 

értékben. A rendőrség széleskörű 

adatgyűjtést végzett, amely egy 30 éves 

hajmáskéri lakoshoz vezetett. A 

fiatalembert a Veszprémi 

Rendőrkapitányság munkatársai 2021. 

október 4-én elfogták és őrizetbe vették. A 

férfit gyanúsítotti kihallgatásán három másik, szintén a környéken elkövetett lopás miatt is 

felelősségre vonták a nyomozók. A rendőrök tovább folytatták a nyomozást, így eljutottak a 

hajmáskéri elkövető társához, egy 17 éves győri férfihoz. Az egyenruhások a fiatalkorút 2021. 

október 6-án elfogták, és gyanúsítottként kihallgatták. A két elkövető a megalapozott gyanú 

szerint több mint kétmillió forint értékben lopott el elsősorban műszaki cikkeket, 

szerszámgépeket több ingatlanból és egy gépkocsiból. A Veszprémi Rendőrkapitányság lopás 

bűntett miatt folytat büntetőeljárást az őrizetben lévő elkövetők ellen, valamint előterjesztést 

tettek letartóztatásuk indítványozására az illetékes ügyészségen. 

 

 

Bűnügyi őrizetben az idős férfit megkárosító csalók  

 

A romániai állampolgárságú gyanúsítottak a férfi jóhiszeműségét használták ki. 

 

A sértett rokona tett arról bejelentést 2021. november 20-án este, hogy idős hozzátartozóját 

egy nappal korábban ismeretlen személyek leszólították az utcán, és anyagi segítséget kértek 

több mint egy millió forint összegben. A jószándékú idős férfi a bankautomatából több 

tételben készpénzt vett fel, melyet gyanútlanul átadott a párnak. A romániai állampolgárságú 

férfi és nő kávéfőzőt is vásároltatott magának. Később a sértett másik romániai 

állampolgárságú párral is találkozott, akik szintén pénzt kértek, és kaptak is, ezúttal egy 

televízió vásárlására bírták rá a férfit. 

 

Az eljárás adatai szerint a négy budapesti 

lakcímmel rendelkező romániai állampolgár 

megígérte, hogy másnap ismét felkeresik az 

idős sértettet, hogy újabb anyagi segítséget 

nyújtson. 

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai 

összehangolt akció során 2021. november 

21-én 10 órakor elfogták a férfihoz érkező 29 

és 33 éves nőket, valamint a 32 és 34 éves 

társaikat. 
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A négy személyt a rendőrök a Veszprémi Rendőrkapitányságra előállították, ahol – őrizetbe 

vételük mellett – csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként 

hallgatták ki. A nyomozók az illetékes ügyészségen kezdeményezték letartóztatásuk 

indítványozását. 

A nyomozás során megtartott kutatás alkalmával a készpénz és elektronikai eszközök egy 

része megkerült, melyet a nyomozók lefoglaltak. 

 

 

 

Az  

 

 

A 2021. december 2. és 2022. január 16. közötti másfélhónapos időszakban 

Veszprémben hat alkalommal ütöttek el autóvezetők gyalogosokat a kijelölt 

átkelőhelyeken történő közlekedésük során. A balesetek legfontosabb adatait az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

 

Dátum Napszak Helyszín Sérülés foka Megjegyzés 

2021.12.02. délután Stadion utca könnyű  

2021.12.12. délelőtt Budapest út súlyos ismeretlen okozó 

2021.12.19. délelőtt Vilonyai utca súlyos  

2021.12.21. délelőtt Haszkovó utca súlyos  

2021.12.21. délelőtt Haszkovó utca súlyos  

2022.01.16. délután Aradi Vértanúk útja könnyű  

 

Négy ügyben büntető-, két ügyben pedig szabálysértési eljárás van folyamatban. Az 

egyik nyomozásban sajtófelhívás kiadására került sor az alábbi információk 

megosztásával: 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a 19010/1417/2021. bűnügyi 

számon folytat nyomozást közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetése miatt ismeretlen 

tettes ellen. 

Az eljárás eddigi adatai szerint 2021. december 12-én 11 óra 10 perckor ismeretlen személy 

az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú, szürke színű, Suzuki gyártmányú, Swift 

típusú személyautóval közlekedett Veszprém belterületén, a Budapest úton, a Jutasi út felől a 

Cholnoky Jenő utca irányába. Haladása során a Budapest út 13. szám előtt lévő kijelölt 

gyalogos-átkelőhelyen nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról balra áthaladó gyalogosnak, 

akit a jármű elejével elütött, majd később tovább közlekedett. A gyalogos a baleset 

következtében 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Az eset körülményeinek 

tisztázása miatt a Veszprémi Rendőrkapitányság kéri mindazok jelentkezését, akik a fenti 

eseményt látták, esetleg arról felvételt készítettek, illetve a balesettel kapcsolatban bármiféle 

érdemleges információval rendelkeznek. 

A szemtanú jelentkezhet a Veszprémi Rendőrkapitányságon személyesen (Veszprém, Bajcsy-

Zsilinszky Endre utca 2.) vagy hívja a 06-88-428-0220-es telefonszámot a 1012-es melléket 

kérve, illetve névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-

80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.  

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli. 

2. Gyalogos elütések a zebrán 
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A már bekövetkezett baleseteket nem lehet meg nem történtté tenni, azonban a KRESZ 

gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére vonatkozó előírásainak betartásával a további 

balesetek megelőzhetők: 

 

Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel 

szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget 

tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal 

és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a 

gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni. 

 

 

 

 

 
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.  

 

 

mailto:rauszi@veszprem.police.hu

