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FEGYVERÉT HASZNÁLTA A RENDŐR

A Nyíregyházi  Nyomozó Ügyészség 2013.  november 24-én őrizetbe vette azt a 
demecseri férfit, aki a vele szemben intézkedő rendőrre és polgárőrökre támadt, a  
rendőr  pedig  figyelmeztető  lövést  adott  le  azért,  hogy  a  további  támadást  
megakadályozza.

2013.  november  24-én  éjjel  egy  demecseri  családi  házhoz  hívták  a  helyi 
rendőrség járőrét, ugyanis egy veszekedés során a férj megveréssel fenyegette a 
volt  házastársát  és gyermekeit.  A rendőr két  polgárőrrel  érkezett  a helyszínre, 
ahol a hőzöngő férfi szidni kezdte az egyenruhásokat, illetve nem hagyott fel a 
volt  felesége  bántalmazásával  sem.  A rendőr  megpróbálta  megakadályozni  a 
további  bántalmazást,  meg is  fogta  a  férfi  vállát,  mire  ő az  egyik  polgárőrre 
támadt. Erre a rendőr és a polgárőrök kihátráltak a lakásból, a férfi pedig ökölbe 
szorított  kézzel  közelített  feléjük.  A  rendőr  többször  felszólította  a  férfit  a 
magatartása  abbahagyására,  de  ez  nem  járt  eredménnyel,  sőt  az  udvaron 
verekedésre hívta  ki  a rendőrt  és a  polgárőröket.  Hiába  használt  könnygázt  a 
rendőr,  a  férfi  egy késsel  támadt  rá,  mire  a  rendőr  a  fegyvertelen  polgárőrök 
megvédése érdekében szembefordult a férfival.  Ekkor azonban a férfi magához 
vett  egy ásót  és egy vasvillát,  melyeket  maga  elé  tartva  indult  a  rendőr és  a 
polgárőrök felé, mire a rendőr kénytelen volt szolgálati fegyveréből a levegőbe 
figyelmeztető  lövést  leadni,  hiszen  a  további  erőszakos  magatartást  csak  így 
lehetett  megakadályozni.  A  férfi  ekkor  abbahagyta  a  cselekményét,  és  a 
helyszínről elszaladt.  Közel egy órán át  keresték a kiérkező rendőrök a férfit, 
majd sikerült őt elfogni.
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A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni 
erőszak bűntettének megalapozott  gyanúja  miatt  gyanúsítottként  hallgatta  ki  a  férfit, 
illetve  őrizetbe  is  vette.  Tekintettel  a  bűncselekmény  kiemelkedő  tárgyi  súlyára,  a 
gyanúsított előéletére, az ügyészség indítványozza az előzetes letartóztatás elrendelését.
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