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A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytatott G. Tamás 50 éves budapesti lakos
ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2017.05.07-én 12:00 óra és 15:00 óra közötti
időben a Budapest IX. kerület, Lónyay utcában parkoló egyik személygépkocsi ablakát betörte,
abban értékek után kutatott, és eltulajdonított egy mozgáskorlátozott igazolványt. A
bűncselekménnyel okozott kár: 30.000 Ft.
G. Tamás továbbá megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2017.05.15-én 18:00 óra és
2017.05.16-án 06:37 óra közötti időben a Budapest IX. kerület, Közraktár utca - Bakáts utca
kereszteződésében parkoló egyik személygépkocsi ablakát betörte, abban értékek után kutatott, és
eltulajdonított egy mozgáskorlátozott igazolványt. A bűncselekménnyel okozott kár: 30 000 Ft.
A nyomozást a rendőrség a napokban befejezte és a keletkezett iratokat bíróság elé állításra
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytatott M. Sándor 38 éves budapesti lakos
ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2017.06.20-án 22 óra 00 perc körüli időben a
Budapest IX. kerület, Vágóhíd utcán alatt lezárt állapotban parkoló Peugeot 307 típusú gépjárművet
a résnyire nyitva hagyott ablak lenyomásával kinyitotta. Ezt követően beszállt a járműbe, amelyben
a kesztyűtartóban megtalálta a gépkocsi pótkulcsát. A gépjárművet beindította, majd az ahhoz
rögzített utánfutóval, továbbá a gépjárműben tárolt szerszámokkal, valamint a személygépjármű és
az utánfutó forgalmi engedélyeivel a Mester utca irányába távozott a helyszínről.
Haladása során 22 óra 20 perc körüli időben a Külső Mester utcán ismeretlen okból nekiütközött az
út mentén futó kerítésnek, azonban még ekkor sem hagyott fel az eltulajdonítási szándékával,
többször megpróbált elindulni a járművel, azonban nem tudott. Ekkor kiszállt a járműből, leszerelte
az ahhoz rögzített utánfutót, majd ismét megpróbált távozni, de már csak néhány métert tudott
megtenni, mert az időközben helyszínre érkező rendőrök intézkedés alá vonták, és elfogták. A
bűncselekménnyel okozott kár 940.000 Forint.
A nyomozást a rendőrség a napokban befejezte és a keletkezett iratokat bíróság elé állításra
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek.
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