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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 

 

Volt élettársát fenyegette 
 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott M. Stefán 50 éves  

leányfalui lakos ellen zaklatás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2012-től kezdődően 2014. szeptemberéig a volt 

élettársát többször is azzal fenyegette meg, hogy őt megöli, bebetonozza. A fenyegetések 

alkalmával a sértett és a gyanúsított közös, kiskorú gyermeke is jelen volt.  

A férfi fenyegetéseinek nyomatékosítására a nő nyakát és kezeit is megszorította.   

 

A zaklató férfit a szentendrei vizsgálók 2015. augusztus 31-én gyanúsítottként hallgatták ki. 

Ellene a napokban befejeződött a nyomozás és a rendőrök vádemelési javaslattal éltek az 

illetékes ügyészségen.  

  

Babakocsit próbáltak meg ellopni 
 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott B. Judit 46 éves, 

valamint társa N. Anikó 31 éves szentendrei lakosok ellen lopás vétség kísérlet elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt.  

 

A két nő egy szentendrei ingatlan udvarára ment be 2015. január 25-én, majd onnan az egyikük 

egy babakocsit kitolt a ház kapujához azzal a szándékkal, hogy azt eltulajdonítsák. Társa 

eközben a kiskapu ajtajánál figyelt. A sértett a gyanúsítottakat cselekményük elkövetése közben 

megzavarta, így azok a babakocsit hátrahagyva, a helyszínről elmentek. 

 

A megadott személyleírások alapján a rendőrök beazonosították a két nőt, majd 2015. 

szeptember 02-án gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük a napokban fejeződött be a 

nyomozás, vádemelési javaslattal éltek a rendőrök az illetékes ügyészségen.   

 

 

Kalapáccsal ütötte haragosát 
 

J. László 40 éves szentendrei lakos 2015. május 24-én élettársa ismerősét korábbi sérelme  miatt   

egy kalapáccsal a fején próbálta meg többször megütni. A sértett a karjával védekezett, így az 

ütések a karját érték. A 40 éves férfi a sértett védekezése ellenére több ütést mért rá a 

kalapáccsal, melyek a férfi térdét és sípcsontját érték. Ezt követően J. László a már földön fekvő 

férfit rugdosta. A bántalmazások követően a sértettet egy szekrénybe zárta, ahonnan a rendőrök 

engedték ki. 
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A férfi ellen testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 

büntetőeljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán. A szentendrei nyomozók 

a 40 éves férfit 2015. május 24-én gyanúsítottként hallgatták ki, aki elismerte a bűncselekmény 

elkövetését.     

 

A nyomozóhatóság a J. László ellen folytatott eljárást befejezte és a keletkezett iratokat 

vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.  

 

 

Szentendrei Rendőrkapitányság 


