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Színlelt volt a pár héttel 
ezelőtt, februárban bejelen-
tett rablás – derült ki az Érdi 
Rendőrkapitányság legutóbbi 
sajtótájékoztatóján, amelyen 
Szuszánné Erdélyi Tímea helyet-
tes sajtóreferens azt is bejelen-
tette, a bûncselekmények meg-
előzése érdekében a rendőrség 
járőrei úgynevezett bûnügyi 
portyaszolgálatot végeznek nap-
közben. 

Mint arról korábban lapunk-
ban is beszámoltunk, pár hét-
tel ezelőtt egy fegyveres rablás 
helyszínére riasztották az érdi 
rendőröket. A Budai úti bevásár-
lóközpont biztonsági őre késő 
éjszaka vette észre, hogy a sörö-
zőben összekötözve fekszik egy 
nő. Mivel a bejárati ajtó zárva 
volt, azonnal hívta a rendőrséget. 
A söröző alkalmazottja – miután 
kiszabadították a kötelek fogsá-
gából – azt állította, hogy fegy-
veres rablás áldozata lett, ezért 
ebben az ügyben a Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság folytatta le 
a nyomozást. Ennek során azon-
ban kiderült, hogy a tanúként 
kihallgatott nő – noha pontos sze-
mélyleírást adott „támadójáról” 
– nem mondott igazat. Az elkö-
vető ugyanis egy közösen kidol-
gozott „forgatókönyv” alapján 
cselekedett. A százhalombattai 
illetőségû férfi előzőleg megálla-
podott a söröző alkalmazottjával, 
hogy fegyveres rablást színlelve, 
együtt eltulajdonítják a vendég-
látóhely aznapi, csaknem 360 
ezer forintnyi bevételét. A vélt 
áldozatból így végül gyanúsított 
lett, aki ellen – társával együtt 
– nagyobb értékû lopás miatt 
indítottak eljárást.

A rendőrség már korábban 
is figyelmeztette a lakosokat, 
hogy legyenek óvatosak a kis-
teherautóról tüzelőfát árusítók-

kal szemben, mert csalnak a 
mennyiséggel. Úgy tûnik, még 
ennél rosszabbra is képesek! 
Március 8-án a Kinga utcában 
„faárusok” alaposan kifosztottak 
egy idős embert, aki 50 ezer 
forint értékben vásárolt tőlük 
tûzifát. Miután megegyeztek, és 
a kifizetésre került volna sor, 
az egyik árus bekísérte a férfit 
a házába, és kifigyelte, honnan 
veszi elő a készpénzt. Így ami-
kor mindketten visszamentek a 
teherautóhoz, a faárus társai elte-
relték vevőjük figyelmét, hogy 
az, aki bent járt a házigazdával, 
zavartalanul visszaosonjon a 
nyitva maradt bejáraton, és zseb-
re vágja a meglesett rejtekhelyen 
talált összes készpénzt. Sajnos, a 
gyanútlan idős férfinak rettenete-
sen sokba került az így vásárolt, 
pár mázsa tûzifa, mert csaknem 
kétmillió forintot loptak el tőle 
a faárusnak álcázott tolvajok! 
Az elkövetők négyen voltak, és 
egy régebbi típusú, barnás színû 
kisteherautóval közlekednek, és 
főleg az idős, egyedül élő embe-
reket próbálják meg átverni. Ha 
felbukkannának, ahelyett, hogy 
üzletet kötnének velük, inkább 
értesítsék a rendőrséget!

Mivel a bûncselekmények 
zömét a délelőtti vagy a kora 
délutáni órákban követik el a 
tettesek, a megelőzés érdekében 
a rendőrség járőrei az utóbbi 
időben úgynevezett portyaszol-
gálatot végeznek – jelentette be 
a sajtótájékoztatón Szuszánné 
Erdélyi Tímea. Ez azt jelenti, 
hogy különböző időpontokban, 
különböző helyeken fordulnak 
elő a járőrök, hogy elejét vegyék 
a bûncselekmények elkövetésé-
nek. 

Március 7-én állampolgá-
ri bejelentés alapján egy kör-
nyezetrongáló fatolvajt sikerült 

kézre keríteniük a rendőröknek. 
Egy százhalombattai lakos fel-
jelentést tett ismeretlen tettesek 
ellen, akik a Mol-kerítés és a 
Duna-gát közötti területen lévő 
erdősávból öt-hat köbméter 
nyár- és fûzfát vágtak ki és lop-
tak el. A szemtanú a láncfûrész 
hangjára lett figyelmes, majd 
két gépkocsit is látott elhajta-
ni a magánterületről. Felírta a 
jármûvek rendszámát, és értesí-
tette a rendőrséget. A megadott 
adatok alapján az egyik gépko-
csi tulajdonosánál házkutatást 
tartottak, és megtalálták nála a 
fûrészt meg a kivágott fákat is. 
Az Érdi Rendőrkapitányságon 
előállított elkövető beismerő val-
lomást tett. 

A sajtótájékoztató folytatá-
sában a közlekedésbiztonság 
eseményeiről Kürti István rend-
őr százados számolt be. Mint 
kiderült, márciusban mindössze 
egy baleset történt, amelyben 
személyi sérülés nem történt. 
Az elmúlt tíz napban összesen 
512 jármûvezetőt jelentettek fel 
valamilyen közlekedési szabály-
szegés miatt. Ezúttal is a meg-
engedett sebesség túllépéséből 
volt a legtöbb, összesen 486 eset. 
Közülük tízen helyszíni bírságot 
fizettek, a többi szabálysértővel 
szemben az objektív felelősség 
hatálya alá tartozó sebességtúl-
lépés miatt közigazgatási eljárást 
kezdeményeztek a rendőrök. 
Nyolc esetben kisebb szabálysér-
tés miatt csupán szóban figyel-
meztették a jármûvezetőket. 

Kürti István százados beszá-
molt a lezajlott és várható, 
fokozott közlekedésbiztonsági 
ellenőrzésekről is. Márciusban 
már négy esetben ellenőrizték 
a gyorshajtást, a passzív eszkö-
zök használatát, illetve a mobil-
telefon használatára vonatkozó 
szabályok betartását. Március 
10-én a TISPOL nemzetközi 
együttmûködés alapján – ami 
egész Európára kiterjedő ellenőr-
zést jelent – a teherautók kerül-
tek fokozottabb ellenőrzés alá. 
Vizsgálták a vezetési és pihenő 
időt, a rakomány túlsúlyát és a 
jármûvek mûszaki állapotát is. 
Márciusban a rendőrök tovább 
folytatják az ORFK Rendészeti 
Főigazgatójának intézkedési 
terve alapján a biciklisekre, a 
kerékpárosokra és a gyalogosok-
ra vonatkozó közlekedési sza-
bályok betartásának ellenőrzését 
is. 
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Hagyó Miklós volt MSZP-s 
budapesti főpolgármester-
helyettes vagyoni helyzete 
folyamatosan szolgáltat figye-
lemkeltő eseményeket. Miután 
értékes ingatlanaitól folyama-
tosan megválik, felmerült az a 
gyanú is, hogy esetleg külföld-
re akar távozni, de ezt hatá-
rozottan cáfolta. Mindenesetre 
budapesti, XII. kerületi lakását 
lányának ajándékozta, majd 
pedig – és itt jön az érdi mel-
lékszál – érdi házát párttársá-
nak, Tóbiás József parlamenti 
képviselőnek, az MSZP képvi-
selőjelöltjének adta el.

A tisztánlátás érdekében 
érdemes az ügy szereplői-
nek nyilatkozatait szemügyre 
venni. Hagyó Miklós az egyik 
napilapnak azt nyilatkozta, 
hogy mivel az ingatlant nagy 
összegû svájci frank alapú hitel 
terheli, úgy döntött, hogy elad-
ja. Ugyanezen napilap azt is 
közölte, hogy az üzletet tavaly 
decemberben megkötötték, 
a ház már nem is szerepelt 
Hagyó éves vagyonnyilatkoza-
tában. A megelőző éviben még 
szerepelt, mint 731 négyzetmé-
teres telken álló 160 négyzet-
méteres ház, de a 2009-esben 
már nyoma sincs. Ugyanitt azt 
is olvashattuk, hogy Tóbiás 
József vagyonbevallásában 
sincs a ház – akkor hát hol 
van?

Természetesen megkérdez-
tük Tóbiás Józsefet is, aki a 
következőket mondta:

– Először is pontosítanom 
kell a napilap értesülését: az 
adásvételi szerződés nem 
decemberben, hanem novem-
ber 18-án jött létre. Azóta a 
hitelképességemet vizsgálja 
a bank, hiszen át kell vállal-

nom a hitelt, és december 31-ig 
egy részét már törlesztettem 
is. A vagyonnyilatkozatomban 
azért nem szerepelt, mert nincs 
még a nevemen. A hitel átválla-
lását viszont szerepeltettem.

– Nem gazdasági-pénzügyi 
kategória, de meg kell kér-
deznem: nem gondolta, hogy 
választási kampányidőszak-
ban, amikor ön is képviselő-
jelölt, káros közös ügyben 
megjelenni a nyilvánosság 
előtt a számos vádpontban 
gyanúsítottként szereplő Hagyó 
Miklóssal?

– Hagyó Miklóstól ezt a házat 
hét éve bérlem. Amikor bérbe 
vettem, még nem volt semmi-
féle Hagyó-ügy. Én itt akarok, 
itt szeretek élni, itt jár iskolába 
a gyerekem, természetes, hogy 
szívesen megvásároltam azt a 
házat, amiben eddig is laktam 
a családommal együtt. Az is 

természetes, hogy egy tulaj-
donos először a bérlőnek, aki 
benne lakik, annak ajánlja fel a 
házat megvételre.

– Tehát úgy gondolja, hogy 
politikusi hírnevének nem árt 
ez az ügylet?

– Ahogy mondtam, ez tulaj-
donképpen hét éve kezdődött, 
nem valami hirtelen akció. 
Másrészt pedig én mindent 
a szabályoknak megfelelően 
intéztem, nem hiszem, hogy 
ártana.

Hasonlóan sommás a párt 
illetékeseinek véleménye is. 
Budai Bernadett szóvivő sze-
rint nincs tiltva, hogy egyik 
szocialista képviselő a másik-
tól lakást béreljen. A párt fővá-
rosi szervezetének képviselője 
pedig személyes ügynek tartja, 
hogy a volt MSZP-s főpolgár-
mester-helyettes családon belül 
kinek mit ajándékoz.

Tóbiás József vette meg az ingatlant

Érdi mellékszál a Hagyó-ügyben

A ház, amely a hírekben szerepel


