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Nem adta vissza a kölcsönkért pénzt

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya csalás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárást D. Péter István 48 éves budapesti lakos ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján férfi 2013. július 13-án 1,5 millió forintot kapott kölcsön 
ismerősétől. A pénzt kamatostól vissza kellett volna fizetnie egy hónapon belül, de ennek nem 
tett eleget, hanem újabb összegeket kért. A sértett további 1,1 millió forintot adott át D. Péternek. 
2013. szeptemberében a férfi írásban is elismerte tartozását,  azonban a kölcsönkapott  pénzből 
semmit nem fizetett vissza, ezért ismerőse feljelentést tett a Szentendrei Rendőrkapitányságon.

D.  Péter  gyanúsítottként  került  kihallgatásra,  vallomásában  is  elismerte  a  tartozást,  azonban 
teljesíteni nem tudott.

A nyomozóhatóság az eljárást a napokban befejezte és vádemelési javaslattal élt a Szentendrei 
Járási Ügyészségen.

Megfenyegette ismerősét

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott K. János 40 éves pomázi 
lakos ellen zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a  férfi  2014.  június  15-én  megfenyegetett  egy  pomázi 
házaspárt azzal,  hogy megöli őket és rájuk gyújtja a házat. A sértettek magánindítvánnyal éltek, 
így K. Jánost a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás a napokban – K. János elleni vádemelési javaslattal - befejeződött.

Bottal ütötte

G. Gábor 34 éves  tahitótfalui  lakos  2014.  május  2-án összeszólalkozott  szomszédjával,  majd 
miután a sértett elindult a háza elől, egy bottal a kezében utána futott és hátba ütötte.



G. Gábor ellen a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság és testi sértés 
vétség  elkövetésének  megalapozott  gyanúja  miatt  indított  eljárást,  melyet  a  napokban  –  a 
gyanúsított elleni vádemelési javaslattal - befejezett.

Ittas vezetők bíróság előtt

A 61 éves szentendrei M. Tibor 2014. október 31-én este gépkocsival közlekedett Szentendrén, 
amikor intézkedés alá vonták a rendőrök. Az ellenőrzés során a járőrök észlelték, hogy a férfi 
alkohol  befolyása  alatt  áll,  ezért  vele  szemben  alkoholszondát  alkalmaztak,  amely  pozitív 
eredményt mutatott. 

Sz.  Gábor  43  éves  budakalászi  lakos  2014.  október  2-án  este  gépjárművével  Pomázon 
közlekedett.  A rendőrök  intézkedés  alá  vonták,  melynek  során  vele  szemben  alkoholszondát 
alkalmaztak. A szonda eredménye ebben az esetben is a gépjárművezető ittasságát bizonyította.

F.  Zsolt  25  éves  budapesti  lakost  személygépjárművével  2014.  október  25-én  hajnalban 
Tahitótfalun  vonták  intézkedés  alá  a  rendőrök.  A  járőrök  alkoholszondát  alkalmaztak  vele 
szemben, mely szintén pozitív eredményt mutatott.

A három férfi  ellen járművezetés ittas  állapotban vétség elkövetésének megalapozott  gyanúja 
miatt  indult  büntetőeljárás  a  Szentendrei  Rendőrkapitányság  Közlekedésrendészeti  Osztályán. 
Gyanúsítotti kihallgatásuk során elismerték a bűncselekmény elkövetését. 

A nyomozóhatóság befejezte az eljárást és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási  javaslattal 
megküldte a Szentendrei Járási Ügyészség részére. 
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