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Szentendre Rendtrendje  
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az  

érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

Rokonait fenyegette

A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság bűntett és zaklatás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást G. József 59 éves dunabogdányi 
lakos ellen.

A  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a  férfi  2014.  augusztus  29-én  a  hajnali  órákban 
dörömbölni  kezdett  egyik  rokona  ablakán.  Az  ott  lakó  fiatal  nő  kiment,  mire  G.  József 
szidalmazni kezdte, majd fenyegetéssel arra utasította, hogy engedje be a házba. A nő ennek – 
a fenyegetés hatására - eleget tett. A lakásban az 59 éves férfi egy konyhakést vett a kezébe és 
megfenyegette a nőt, valamint az ott tartózkodó barátját. A sértettek kimenekültek a házból, 
ahová G.  József  követte  őket  és  a  sértett  férfi  utcán  parkoló  autójának  kerekeit  a  késsel 
kiszúrta.

Szentendre Rendőrkapitányság  (26) 502-400   szentendrerk@pest.police.hu 



Szentendre, 2014. 5253. hét

Az 59 éves férfit a rendőrök elfogták és a Szentendrei Rendőrkapitányságra előállították, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki.

A Vizsgálati  Osztály  a  nyomozást  a  napokban  befejezte  és  G.  József  ellen  vádemelési 
javaslattal élt az illetékes ügyészségen.

Családját bántalmazta

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya kiskorú veszélyeztetése bűntett és testi 
sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást H. József 60 éves 
szentendrei lakos ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2014. május 17-én meglökte és megütötte 16 éves 
nevelt lányát, aki számon kérte a férfit, hogy miért tör-zúz a lakásban.

H. Józsefet a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók a beszerzett adatok alapján 
megállapították,  hogy  a  gyanúsított  korábban  többször  bántalmazta  feleségét,  aminek 
szemtanúi voltak az asszony velük élő 16 és 17 éves gyermekei.

A vizsgálók a nyomozást a napokban befejezték és H. József ellen vádemelési javaslattal éltek 
a Szentendrei Járási Ügyészségen.

Szilveszteri készülődéshez ajánljuk:
Figyelem! Tűzijáték!

Az év utolsó napja a szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkeznünk a 
jogszabályi  előírásokról.  Fontos  tudni  azt,  hogy  milyen  tűzijátékot  birtokolhatunk, 
használhatunk legálisan. 

A pirotechnikai  terméket  a  termék  kockázati  szintje,  valamint  felhasználási  módja  (nettó 
hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján különböző osztályokba soroljuk. A 
lakosság  számára  az  I.-III.  osztályokba  tartozó  termékek  birtoklása,  felhasználása 
engedélyezett, bizonyos feltételekkel.

I. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, melyet 
– beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen 
való használatra szántak (pl. tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó);

II.  pirotechnikai  osztály:  alacsony kockázattal  és  zajszinttel  jár,  melyet  a  szabadban lévő 
behatárolt területen való használatra szántak (pl. római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezető-
pálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán);

III. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való 
használatra szántak és zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas hatóanyag-
tartalmú rakéták). 
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Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az I. osztályba tartozó, valamint a 16. 
életévét  betöltött személynek a  II.  pirotechnikai  osztályba  tartozó  tűzijáték  termék 
megvásárlásához, birtoklásához. Ezek egy időben, összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatók és a 
használati útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatók. 18. életévét be nem töltött 
személy  az  általa  megvásárolható  pirotechnikai  terméket  csak  nagykorú  felügyelete 
mellett használhatja fel!

Nem  kell  engedély  nagykorú  személynek  a  III.  pirotechnikai  osztályba  tartozó  termék 
december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, - egy időben, maximum 3 kg nettó 
hatóanyag- tartalmú - birtoklásához, tárolásához és december 31-én 18 órától a következő 
naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

PETÁRDA  VÁSÁRLÁSA,  BIRTOKLÁSA,  TÁROLÁSA  ÉS  FELHASZNÁLÁSA 
TILOS! 

A tűzijáték tárolása:

- a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható; 

- el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül;

-  lakásban  a  pirotechnikai  terméket  a  birtoklásra  nem jogosult  személyektől  elzártan  kell 
tartani, 

- tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható; 

-  a  pirotechnikai  termék  károsodástól,  csapadéktól,  napfénytől,  sugárzó  hőtől,  tűztől  és 
akaratlan gyújtástól védve tárolható;

-  elnedvesedett  és  utána  kiszáradt,  vagy sérült  burkolatú  pirotechnikai  terméket,  valamint 
olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi 
pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni. Az ilyen termék nem használható 
fel.

- a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, nem szerelhető szét;

-  a  közvetlen,  kézi  gyújtással  szerelt  termék  csak  a  gyújtóhelyet  borító  védősapkával 
mozgatható és az akaratlan gyújtástól védve szállítható, 

-  egy lakóegységen belül összesen, csak akkora mennyiségű pirotechnikai termék tárolható, 
amennyit jogszabály egy magánszemély részére megenged.  

Néhány jó tanács:
-  a  tűzijátékokat  hatósági  engedéllyel  rendelkező kereskedelmi  egységeknél  szerezzék be, 
ahol felvilágosítást kérhetnek azok működtetésével kapcsolatban;
- tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat;
- ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát; 
- fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére, vagyontárgyaira;
- a tűzijátékok zaja megriaszthatja a háziállatokat, ezért az ő biztonságukra is ügyeljenek!

Az ünnepek alatt fel nem használt vagy hibás, III. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 
terméket  január  5-ig  a  vevő  köteles  a  forgalmazónak  visszaszállítani,  aki  ezt  köteles 
térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
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Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Szentendrei Rendőrkapitányság
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