
Szentendre, 2015. 20. hét 

 

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

 

 
Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az 
érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

 

Ittas vezetők bíróság előtt 

 

 

A 25 éves pócsmegyeri Z. Balázs 2015. január 1-jén délután személygépjárművel közlekedett 

Tahitótfaluban, mely során egy út melletti ingatlan kerítésének, majd egy fának ütközött és a 

járművel felborult.  Az eljárás során bebizonyosodott, hogy a fiatal férfi alkohol befolyása alatt 

szenvedett balesetet. 

 

V. Mihály 59 éves tahitótfalui lakos 2015. február 27-én késő este gépjárművel közlekedett 

Tahitótfalun, mikor intézkedés alá vonták a rendőrök. A járőrök észlelték ittasságát, majd az 

eljárásba bevont szakértő véleménye is alátámasztotta azt, hogy az 59 éves férfi alkohol hatása 

alatt vezetett. 

 

W. Ádám 29 éves budakalászi lakos 2015. március 8-án hajnalban gépjárművével 

Budakalászon közlekedett Pomáz irányába, amely során nem megfelelően választotta meg a 

sebességét és az út melletti sínekre hajtott. A baleset következtében a sínek között található 

zúzott kő nekicsapódott egy, az út mellett parkoló gépjárműnek, amely ennek következtében 

megrongálódott. A jármű vezetőjéről a szakértői vélemény alapján megállapították a rendőrök, 

hogy alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.  

 

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 eljárásokat és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási 

javaslattal megküldte a Szentendrei Járási Ügyészség részére.  

 

 

Hévvel ütközött 

 

 

F. Pál 47 éves budapesti lakos 2015. január 26-án délelőtt tehergépkocsijával egy közlekedési 

vállalat budakalászi telephelyén közlekedett - a síneken keresztül - a Vasút sor irányába. 

Amikor a férfi a sínekre hajtott, nekiütközött az állomásról elinduló és Budapest felé közlekedő 

Hév szerelvénynek. A teherautó a baleset következtében megpördült és egy terméskövet lökött 

egy ott parkoló gépjármű ablakának. F. Pál – az orvosi vélemény alapján - könnyű sérüléseket 

szenvedett. 

 

A férfi ellen a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya közlekedés 

biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást, 

melyet a napokban befejezett és bíróság elé állítási javaslattal élt az illetékes ügyészségen. 
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Autót rongált 

 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya nyomozást folytatott rongálás vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt V. Szilvia 46 éves szentendrei lakos ellen. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a nő 2015. január 23-án a hajnali órákban egy ismerőse 

Szentendrén parkoló autójának jobb oldali visszapillantó tükrét összetörte, valamint 

megkarcolta a jobb első ajtót. 

 

V. Szilviát a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene a napokban befejezték az eljárást 

és vádemelési javaslattal éltek az illetékes ügyészségen. 
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