VESZPRÉMI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2020 MÁRCIUS
T A R T A L O M:
1. Ostrom alatt Veszprém
és három másik település
2. Űzött vadak

Az úgy nevezett „unokázós” csalásokról, illetőleg azok legújabb fejleményeiről már két
hírlevelünkben is beszámoltunk az elmúlt egy évben. Az ok amiért újra visszatérünk rá
nem az egyéb témák hiánya, hanem a visszatérő figyelemfelhívás szükségessége, ugyanis
az Angliából irányított bűnözők magyarországi társaikkal szabályos ostrom alá vonták
Veszprémet és néhány közeli települést 2020. március 3-án. Hírlevelünk első részében
ezekről a bűncselekményekről számolunk be.

A másik jelenség, ami a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén többeket
veszélyeztetett, a szarvasoknak a közutakon történő váratlan felbukkanása volt. Ezek
eredményeként még személyi sérüléssel járó közlekedési baleset is történt. Hírlevelünk
második részében azzal foglalkozunk, hogy mi készteti a vadakat arra, hogy a számukra
veszélyes forgalmas országutakat megközelítsék, illetőleg keresztezzék azokat.
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1. Ostrom alatt Veszprém
és három másik település
Az októberben és decemberben történt próbálkozások után 2020. március 3-án délután
újult erővel támadtak az úgy nevezett „unokázós” csalásokra szakosodott bűnözők.
Három veszprémi, három nemesvámosi, egy herendi és egy veszprémfajszi nyugdíjast
hívtak telefonon a már jól ismert, autóbalesetre hivatkozó legendával. A csalók által
kiválasztott személyek azonban ismét jól vizsgáztak, a bűncselekmények így egytől egyig
megrekedtek kísérleti szakban vagy még addig sem jutottak el. Az elkövetői sikerélmény
ugyan ezúttal is elmaradt, azonban továbbra sem alapozhatjuk a védekezést arra a
feltételezésre, hogy immár minden idős embert sikerült e témában felvilágosítanunk.
Éppen ellenkezőleg, az ezirányú megelőzési tevékenységet fokozni kell.

Ezúttal nem pontokba szedett tanácsokkal, hanem rövid videók ajánlásával próbáljuk
ebben a veszélyeztetett lakosságot segíteni. A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsig számos szervezet készített felvilágosító kisfilmet e
témában. Ezeket azonban a célközönség jó része önállóan nem tudja elérni. Ezért is fontos,
hogy a fiatalabb hozzátartozók segítséget nyújtsanak az alábbi linkeken elérhető videók
hozzáféréséhez, majd nézzék meg azokat közösen és vonják le a megfelelő
következtetéseket.
https://www.youtube.com/watch?v=fl-PdxiweF0
https://www.youtube.com/watch?v=9aH0c_dTVPA
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=bDk2Kgy3RlY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5vB0xdQm4kM
https://www.youtube.com/watch?v=BaW9bdih5s0&feature=emb_rel_pause
A kisfilmek készítésében az érintett korosztály körében olyan népszerű színészek is
közreműködtek, mint Pásztor Erzsi, Nemcsák Károly, Trokán Péter, Németh Kristóf és
Fodor Zsóka.

2. Űzött vadak
A meteorológiai tél utolsó napja bár szombatra esett, ettől függetlenül egy hivatásos
vadász és a helyi körzeti megbízottak együttműködésének eredményeként
agancstolvajokat sikerült tetten érni és büntetőeljárás alá vonni:
Elfogták az agancstolvajokat a körzeti megbízottak
Lopás miatt indult büntetőeljárás három szentgáli férfival szemben.
A rendőrségre 2020. február 29-én délben érkezett bejelentés arról, hogy Veszprém külterületén
lévő egyik erdőrészen a hivatásos vadász két terepruhás személyt tetten ért agancsgyűjtés
közben, majd egyiküket feltartóztatta, míg a másik a nála lévő agancsot eldobva befutott a fák
közé. A helyszínre érkező körzeti megbízottak mindkét férfi elfogták, előállították a Veszprémi
Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták őket. A 42 és 39 éves szentgáli lakosoknál
megtartott házkutatások során további agancsokat, trófeákat és vaddisznó agyarakat találtak a
nyomozók, melyeket lefoglaltak az ugyancsak az otthonukban lévő sportpisztollyal és ahhoz
való töltényekkel, távcsövekkel együtt.

A nyomozás során egy harmadik szentgáli lakos is a rendőrök látókörébe került. A férfi az
elmúlt években társaihoz hasonlóan szintén rendszeresen járta az erdőt, és a talált agancsokat,
agyarokat összegyűjtötte, továbbá ha elhullott vadat talált, annak fejét levágta, hazavitte és
abból trófeát készített. A 44 éves elkövetőt a Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja
Bakonyjákó külterületén lévő egyik erdőrészben fogta el 2020. március 2-án, majd előállította
és a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A férfi lakásán és Csatár-hegyi hétvégi házában
megtartott házkutatások során a rendőrök megtalálták a lopásból származó tárgyakat.
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A három szentgáli lakos ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik
nyomozás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.
Az azt követő napok rendőri jelentéseinek is visszatérő szereplői voltak a szarvasok,
melyek a főutakon történő megjelenésükkel számos autóbalesetet okoztak.
Dátum
2020. március 3.
2020. március 4.
2020. március 4.
2020. március 5.

Út
82-es
82-es
73-as
77-es

Település
Eplény
Eplény
Veszprém
Tótvázsony

Sérültek száma (fő)
2




Az első balesetnél nem is egy, hanem több szarvas jelenléte késztette vészfékezésre a
sofőrt, akinek járműve a vizes aszfalton megcsúszott és a szemből érkező autóbusznak
ütközött, majd az ütközés ereje egy út menti villanypóznának lökte a gépkocsit.

Felmerül a kérdés, hogy mi lehet az állatok viselkedésének mozgatórugója, miért nem
tartják magukat távol a számukra is veszélyes nagy forgalmú főutaktól? Esetenként miért
vágtat át egy egész csorda az autók előtt fényes nappal, amikor „napirendjük” szerint
éppen pihenniük kellene egy arra alkalmas, félreeső helyen?
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A szakemberek szerint nem a szarvasokban van a hiba, hanem az ember áll a jelenség
hátterében. Gyakran éppen az „agancsozók”, akik tudják, hogy február, március és
április hónapokban folyamatosan tart az agancsváltás időszaka, előbb a gím-, majd a
dámbikák hullajtják el trófeáikat. A hullott agancs írásbeli engedély nélküli gyűjtése
ugyan lopásnak minősül és tettenérés esetén a gyűjtőnél lévő mennyiség értékétől függően,
szabálysértési vagy büntetőeljárás indul, mégis sokan járják az erdőt trófeák után
kutatva, mintha csak gombát vagy medvehagymát szednének.
Sajnos olyan agancsozók is vannak, akik iparszerűen űzik „mesterségüket” és nem várják
meg, amíg az agancs természetes módon válik le, hanem felgyorsítják a folyamatot. Ők
azok, akik a nyomokat követve felkutatják a szarvasokat és nappali pihenésüket
megzavarva olyan sűrű erdőrészekbe, egyéb helyekre űzik be őket, ahol a mechanikai
behatások miatt – gyakran sérülést is okozva – letörik az agancs az állat fejéről. (Ez ahhoz
hasonló, mint amikor rázva szedjük a fáról a gyümölcsöt, melynek eredményeként az érett
és az éretlen termés egyaránt lehullik, valamint letörnek a vékonyabb ágak és gallyak is.)
Az állatoknak okozott sérülés még akár az állatkínzás gyanúját is felvetheti az ezt a
módszert alkalmazó agancsozóval szemben.

A megriasztott szarvasok ilyen előzmények után fejvesztve menekülhetnek, ösztönösen a
nagyobb biztonságot nyújtó népes csordákba tömörülve. Komoly baleseti veszélyforrás
lehet, ha az életük védelme érdekében vágtató állatok útját egy országút keresztezi.
Természetesen nem csak az agancsozók, hanem az erdőben illegálisan közlekedő
crossmotorosok, quadosok, de akár a fegyelmezetlen kirándulók is okozói lehetnek a
közlekedési baleseteknek. A jogsértő cselekményeknek gyakran szerteágazóbb
következményei lehetnek, mint amit az elkövető tudata átfog.
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Az erdőt és annak élővilágát tisztelni kell! A szabadidős tevékenységet végző ember csak
vendég a természetben, akinek a jogszabályok és erkölcsi normák messzemenő
betartásával illik ott viselkednie.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

