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Súlyos rendzavarás során rendőröket bántalmazó elkövetők a bíróság előtt
A Heves Megyei Főügyészség
sajtóközleménye
Mint arról a sajtó korábban már beszámolt, 2012. november 22-én súlyos rendzavarás történt a
Hatvani Rendőrkapitányság előtt. Az események során elkövetett hivatalos személy elleni erőszak
bűntette miatt az Egri Nyomozó Ügyészség folytatott nyomozást, mely eljárásban most három
gyanúsítottal szemben vádemelésre került sor.
A Hatvani Rendőrkapitányság 2012. augusztus 29-én rendelt el nyomozást kábítószerrel visszaélés
vétsége miatt ismeretlen tettesekkel szemben. Az ügyben tavaly november 22-én egy összehangolt
akció keretében a Hatvani Rendőrkapitányságra több, a fenti bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személyt állítottak elő. Ezt követően a gyanúsítottak mintegy 30 fős
rokonsága 13.00 óra körüli időben az épület elé vonult, ahol kiabálással, fenyegetőzéssel, a vaskapu
rángatásával és rugdosásával követelték a hozzátartozóik elengedését. A II. rendű vádlott V. Lászlóné
- miközben leköpött egy ott álló egyenruhást - tenyérnyi méretű tárgyakat dobált be a
rendőrkapitányság udvarára, mialatt fia, I. rendű V. Gergő vádlott hangosan sértegetett egy másik
rendőrt. Amikor az Agria Akció Alosztály tagjai intézkedni próbáltak velük szemben és H. G. rendőr
főtörzsőrmester az I. rendű vádlottat a személyazonosságának igazolására szólította fel, az elszaladt, a
II. rendű vádlottat pedig az ismerősei körbefogták és elmenekítették.
Ezt követően V. Gergő az őt üldöző rendőrrel az utcán szembefordult és őt ököllel orrba ütötte.
Amikor H.G. r. ftörm., ennek ellenére a földre vitte, és ott jogszerűen próbálta megbilincselni, a
vádlott ezt nem hagyta, sőt nem csak H. G-t ütötte meg ismét, hanem a segítségére siető másik rendőrt
is. Mindketten 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek.
A rendőrök megpróbáltak más hangoskodókkal szemben is kényszerítő eszközöket alkalmazni. Mikor
az I. rendű vádlott testvérének bilincselését kezdték meg, a II. rendű vádlott előlépett és hátulról
ellökte az intézkedő rendőrt.
Ezt követően, még a délután folyamán III. rendű V. László vádlott is megjelent a rendőrkapitányság
épületénél, ahol a fiát ért, általa vélt korábbi sérelem miatt a rendőröket fenyegette, a kaput rángatta.
Mikor vele szemben is intézkedni próbáltak, a közelben álló gépkocsijához szaladt, hogy azzal
meneküljön el. K. G. r. ftörm. azonban utolérte, és megpróbálta őt az Audijából kiszállítani, melynek
a vádlott ellenszegült, és a jogszerű rendőri intézkedést akadályozva a tiszthelyettes kezét ellökte,
majd arra több alkalommal is ráütött. A bántalmazás következtében az intézkedő rendőr nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Az Egri Nyomozó Ügyészség a vádlottakat – a törvény által egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés
büntetéssel fenyegetett - hivatalos személy elleni erőszak bűntettével, míg az I. rendű V. Gergőt ezzel
halmazatban további két rendbeli könnyű testi sértés vétségével is vádolja.
E g e r, 2013. december 11. napján

Dr. Szalóki Zoltán sk.
főügyész

