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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

Megrugdosta ismerősét

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott H. Gáborné 40 éves 
budapesti lakos ellen testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a nő 2014. november 9-én délután – minden előzmény 
nélkül – több alkalommal fejbe rúgta ismerősét egy budakalászi áruház bejáratánál. A férfi a 
bántalmazás következtében orrcsonttörést szenvedett.

Az asszonyt a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki.  A szentendrei vizsgálók a napokban 
befejezték az eljárást és H. Gáborné ellen vádemelési javaslattal éltek az illetékes ügyészség 
előtt.

Garázdaság Pomázon
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A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati  Osztálya eljárást  folytatott  E.  Ferenc 64 éves 
pomázi és B. Mónika 32 éves budapesti lakosok ellen garázdaság bűntett, valamint testi sértés 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján B. Mónika rokonával megjelent volt élettársa apjának, E. 
Ferencnek  a  pomázi  lakásánál  2014.  július  1-jén.  A 64  éves  gyanúsított  kiabálásra  lett 
figyelmes, ezért kiment az utcára, ahol meglátta a férfit és a nőt. Ekkor köveket vett a kezébe 
és azzal megdobálta a férfi autóját. A 32 éves nő ezalatt magához vett egy bográcsállványt, 
amellyel megrongálta a volt élettársa kölcsönbe kapott autóját. E. Ferenc továbbá egy bottal 
megütötte  a  gyanúsítottat  és  annak  rokonát,  akik  ennek  következtében  könnyebben 
megsérültek.

A szentendrei  rendőrök a  beszerzett  bizonyítékok alapján  gyanúsítottként  hallgatták  ki  B. 
Mónikát és társát, akik ellen a napokban vádemelési javaslattal éltek az illetékes ügyészségen.

Zsaroló a bíróság előtt

Korábban hírt adtunk róla, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított 
eljárást  zsarolás  bűntett  elkövetésének  megalapozott  gyanúja  miatt  E.  Róbert  19  éves 
szentendrei lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított 2015. március 1-jén éjjel telefonon felhívta 
volt  főnökét  és  közölte  vele,  hogy adjon át  neki  500 ezer  forintot,  különben elmondja  a 
feleségének, hogy viszonya van egy másik nővel. Aznap éjjel a hivatkozott nő is kapott egy 
telefonhívást, amelyben vele is közölték, hogy nyilvánosságra kerül a viszony, amennyiben 
nem tesznek eleget a követelésnek. 
A  szentendrei  nyomozók  adatgyűjtést  végeztek  és  tanúkat  hallgattak  ki,  melynek 
eredményeként  megállapították,  hogy  a  bűncselekményt  E.  Róbert  követte  el.  A férfit  a 
rendőrök 2015. június 18-án elfogták és előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki. Az 
ellene folytatott eljárást a nyomozók befejezték és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási 
javaslattal megküldték a Szentendrei Járási Ügyészség részére.

Városőr kapott jutalmat a megyei rendőrfőkapitánytól

Állampolgári segítségkérést követően a Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei 2015. június 
16-án 16 óra 30 perc körüli időben Budakalász, Bokros utcában intézkedést kezdtek V. Zoltán 
31 éves helyi lakossal szemben, aki az utcán egy konyhakéssel a testvérére támadt.
A  rendelkezésre  álló  adatok  szerint  a  támadás  befejezésére  történő  rendőri  felszólítást 
követően  a  férfi  megváltoztatta  támadásának  irányát,  a  rendőrökre  rontott,  akik  közül  az 
egyik, karját védekezésképpen maga elé emelő rendőr alkarjába vágta a kést olyan erővel, 
hogy a penge a csontba tört. A sérült rendőr társai a továbbra is támadó férfi megfékezése 

érdekében két célzott lövést adtak le, melyek egyike a 
lábát  találta,  ezt  követően  V.  Zoltánt  sikerült 
megfékezniük  és  elfogniuk.  A  sérült  rendőrt  és 
támadóját  a  mentőszolgálat  munkatársai  kórházba 
szállították, sérülésük foka jelenleg nem ismert.
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 Az intézkedés során a rendőrök munkáját nagymértékben segítette a jelen levő Gálné Aszódi 
Mónika budakalászi városőr, akit helytállásáért Dr. Mihály István r. dandártábornok, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2015. június 29-én jutalomban részesített.
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