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Nem tervezték a
tv-székház biztosítását
Nem szerepelt a tévészékház
védelme az előzetes rendőri biztosítási tervekben, csak a rádió
biztosítása – derült ki a rendőri
vezetők perének legutóbbi tárgyalási napján.
A Fővárosi Törvényszéken
tegnap meghallgatott, nyugalmazott rendőr ezredes tanú –
akinek 2006. szeptember 18án a Kossuth tér biztosítása és
a kordonok védelme volt a feladata – elmondta, hogy az események előreláthatatlansága
miatt nem tudták, mely épületeket kell majd fokozottan védeni, ráadásul a titkosszolgálatoktól sem kaptak megfelelő tájékoztatást arra vonatkozóan,
hogy hol és mi készül.
A tanú szerint ez és a „sietség” lehetett az oka annak,
hogy nem volt terv az MTVszékház biztosítására. „Tudatos
megfontolásból biztos, hogy
nem maradt ki” – állította.
A tanú azt is elmondta, hogy
a Kossuth téren kezelhető volt
a tömeg, a tüntetők annak ellenére sem akarták átszakítani a
kordont, hogy annak egy pontján „törés” volt.
Miután Toroczkai László – a
szélsőséges Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alapí-

tója – felszólította a demonstrálókat, hogy vonuljanak az MTVszékházhoz, az Országháznál
szolgáló rendőri erők egy részét
átcsoportosították oda.
Az események gyorsan történtek – a tanú elmondása szerint –, a székház biztosítási terve az események hatására alakult, így nem volt elég idő annak részletes kidolgozására.
A nyugalmazott rendőr vallomása szerint ő és kollégái nem
tudták azt sem, pontosan
mennyi emberükre lesz szükség, így a székházhoz mindöszsze 2-4 századnyi erőt csoportosítottak át, akik a csekély létszám mellett ráadásul nem
megfelelő, „vegyes” felszereléssel rendelkeztek.
Mint megírtuk, kedden egy
másik tanú azt állította, hogy a
gázmaszkokat a rendőrök azért
nem használták, mert nem működtek rendeltetésszerűen.
A tanú tegnapi vallomását
azzal zárta: a Szabadság tér és
az MTV-székház biztosításához
legalább 10-12 századnyi, jól
felszerelt rendőri erőre lett volna szükség.

Tarlós István főpolgármester és Tóth József, a XIII. kerület polgármestere gitárokat próbálnak ki a Rockmúzeum megnyitóján az angyalföldi RaM Colosseumban. Az állandó kiállításon a hatvanas évek elejétől mutatják be a magyar rockzene történetét korabeli plakátok,
fotók, hangszerek, zenészrelikviák segítségével FOTÓ: MTI/KALLOS BEA
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Ittasan vezetett egy
rendőr dandártábornok
Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indított nyomozást a Pestvidéki
Nyomozó Ügyészség egy rendőr dandártábornokkal szemben. A Pest Megyei Nyomozó
Ügyészség szóvivője részleteket
nem közölt, arra hivatkozva,
hogy az iratok vizsgálata még
folyamatban van, de annyit elmondott, hogy az eset január
31-én történt.
A Blikk információi szerint a
dandártábornok az M0-s autóútról a 2-es útra hajtott fel,
amikor elvesztette uralmát járműve felett az ónos eső miatt
jégpályává változott úton, és az
árokba csúszott. A lap azt írja,
miután a tábornok kikötött az
árokban, kék villogót tett az
autója tetejére, hogy a segítségére sietők észrevegyék. A helyszínre azonban rendőrjárőrök
érkeztek először, akik el akarták számoltatni a sofőrt, és
szondát fújattak volna vele, ám
a tábornok ezt megtagadta. Sőt
állítólag még a kocsijába is bezárkózott negyed órára. A tá-

Több húron pendülnek – Megnyílt a magyar Rockmúzeum Angyalföldön

bornokot végül vérvételre vitték.
Információik szerint a gyanúsított az Országos Rendőrfőkapitányság rendelkezési állományában van, jelenleg a
Gazdasági Versenyhivatalhoz
(GVH) átvezényelve. A lap emlékeztet, hogy a tábornok nemrég azzal került be a hírekbe,
hogy több más rendőri vezetővel együtt róla is kiderült:
nincs felsőfokú végzettsége,
pedig a beosztása megkívánta
volna.
A távirati iroda megkeresésére a GVH közölte, a dandártábornok 2011. április 15-étől
rendelkezési állományból vezényléssel került a hivatalhoz,
ahol jelenleg a felderítőiroda
vezetőjeként dolgozik. A GVH a
történtekről a sajtóból értesült,
ezért a hírek megjelenését követően azonnal hivatalos tájékoztatást kért a dandártábornoktól, aki jelenleg szabadságon tartózkodik – közölték.
NÉPSZAVA–MTI-INFORMÁCIÓ

Szaporodnak a mulasztások a MÁV-nál – A váci vasútvonal korábban sem volt veszélytelen

Már megvan a felelős
Áramütést kapott a váci vonatállomáson az a szerelő, aki szerda hajnalban a felsővezetéket javítva
vesztette életét – a MÁV nem kommentálja állítását, miszerint bizonyosan emberi mulasztás történt, de azt tudni, nem a munkás hibájából.
élhetően már megvan a felelőse a váci vasútállomáson szerda hajnalban történt munkabalesetnek, melyben egy szerelő tragikus körülmények között vesztette életét.
A MÁV hivatalos közlése szerint
Dunakeszi és Vác között, 4 óra
8 perckor a felsővezetékek átépítési munkálatai közben érte
baleset a munkát kivitelező Országos
Villamostávvezeték
(OVIT) Zrt. egyik munkását – a
tartós feszültségkimaradás
miatt álltak a vonatok, ami később jelentős, 50 perces késéseket okozott a Budapest–Vác–
Szob vonalon –, és a baleset
„emberi mulasztásra, ﬁgyelmetlenségre és a biztonságot érintő rendszabályok megsértésére”
vezethető vissza.
Azt már nem közölték, mi-

lyen körülmények utalnak erre, és esetleg a MÁV egy dolgozója vagy maga a munkás lett
volna ﬁgyelmetlen. Ez utóbbi
már nem is merülhetett fel, miután kiszivárgott: az vezethetett a tragédiához, hogy az előre meghatározottnál korábban
kapcsolták vissza a 25 ezer voltos feszültséget. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a történtek miatt sem a
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naptári nap 5 munkanapra változik, azonban jogvesztő hatályú
lesz, azaz a parkolásüzemeltető a
6. munkanapon jogszerűen elutasíthatja az utólagos bemutatás lehetőségét. A parkolási igazolvány esetén is naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a lehetőséggel az
üzemben tartó akkor is, ha a bemutatás időpontjában az adott
gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozás. fMTI
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Utólag is bemutatható
a parkolási igazolvány

Elbúcsúztatták
Helyey László színművészt
Családja, pályatársai, kollégái, barátai és tisztelői sokasága vett
végső búcsút csütörtökön az életének 66. évében elhunyt Helyey László színművésztől a Fiumei úti sírkert ravatalozójában.
A Jászai-díjas művésztől, akit január 3-án ért a halál, az Újszínház társulata nevében Dörner György igazgató búcsúzott. Helyey Lászlót később, szűk családi körben helyezik örök nyugalomra FOTÓ: MTI/HONECZY BARNABÁS

Változnak március közepétől a
mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványának utólagos
bemutatási lehetőségei és feltételei. Várhatóan a mozgásában
korlátozott személy parkolási
igazolványa is bemutatható lesz
utólag a parkolásüzemeltető cég
ügyfélszolgálatán, ha a várakozás megkezdésekor a gépjármű
első szélvédője mögött az igazolványt elhelyezték, de előlapja
az érvényesség és a jogosultság
ellenőrzése céljából nem teljes
egészében látható; vagy azt hátlappal felfelé helyezték el, és
ezért az autó üzemben tartója
pótdíjfizetési felszólítást kapott.
Az utólagos bemutatás feltételei
kismértékben változtak: az 5

balesetet szenvedett munkavállalót, sem az OVIT Zrt.-t felelősség nem terheli. A MÁV megkeresésünkre csupán annyit közölt, a hatósági vizsgálat tart,
így az sem tudható, milyen
szankció sújthatja a súlyos mulasztót.
Azt már az OVIT-tól tudtuk
meg, hogy az illetékes munkavédelmi felügyelőség is vizsgálódik, valamint a váci rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást folytat.
Az érintett vasútvonal nem
mentes a vészhelyzetektől, lényegében azóta, hogy tavaly
augusztusban megkezdték a
váci állomás teljes átalakítását.
Kiszámíthatatlanná vált a vo-

z Vizsgálódik a munkavédelmi felügyelőség
z A váci rendőrkapitányság közigazgatási

hatósági eljárást folytat
z A felelősség nem a kivitelzőt és nem a balesetet
szenvedett munkást terheli

natközlekedés, a szerelvények
csak egy vágányon közlekedtek, több helyen pótlóbuszokat
állítottak be, többször leszakadt a felsővezeték vagy elromlott a biztosítóberendezés.
Decemberben Vác és Verőce
között 300 méterre állt meg
egymással szemben két, azonos vágányon haladó szerelvény, három hónappal korábban ugyancsak majdnem egymásba rohant két vonat Kelenföld és Háros között, száz méter választotta el őket. A MÁV
vizsgálata még tart mindkét
ügyben. Míg szeptemberben a
biztosítóberendezés meghibásodása miatt kényszerültek egy
vágányra a szerelvények, a decemberi eset után a MÁV azt
közölte, nem egyetlen ok áll az
eset mögött. A Vácot elhagyó
személyvonatnak a rendelkezés
szerint a jobboldali vágányon
kellett volna haladnia, de valószínűleg rosszul állították át a
váltót, emiatt pedig a baloldali
vágányra került.
B. L. N.

Biztosítási pénzért
ölik az állatokat
A biztosítási csalás új eleme derült ki: egyre többen trükköznek
a lakásbiztosítás részeként megköthető kisállat biztosítással. Ez
ugyanis jókora összeget fizethet
az elpusztult kutya vagy macska

után. Már nem ritka, hogy haszonszerzés céljából megkötik a
biztosítást, majd elpusztítják
„kedvencüket” – értesült biztosítói forrásokból a penzcentrum.
hu. A kisállatra lehet külön, és lehet a lakásbiztosítás részeként
biztosítást kötni. A lakásbiztosítás némely csomagja az állat elhalálozásakor is fizet, állja a temetési, hamvasztási költségeket,
de a kisállat-biztosítás és annak
egyetlen hazai forgalmazója, az
Aegon nem foglalkozik ilyesmivel. Ennek oka, hogy számos
olyan vidéki visszaélésről tudnak, ahol egyes kutyák gazdája
csak azért végezte ki „kedvencét”, hogy ezt a pénzt zsebre
vághassa. Míg a lakásbiztosításos verzió minden esetben csak
a kifizetett összeg nyolcvan százalékát téríti meg, addig a kisállat-biztosítás annak száz százalékát (a csomagban foglalt keretek
között, illetve tízezer forintos kifizetés felett). fNÉPSZAVA

Ételvizsgálat egy
törökbálinti iskolában
Soron kívüli mintavételt rendelt
el a törökbálinti Bálint Márton
Általános és Középiskola menzáján a Pest megyei kormánymegbízott. A mintavételt csütörtökön végezték el, a mintát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elemzi, az eredmény néhány napon belül várható. Az iskola és a szülők kérésére a megyei élelmiszer-biztonsági hatóság – összhangban az ombudsmani véleménnyel – arról is állást
foglalt, hogy ha a közétkeztetési
szolgáltatás nem megfelelő színvonalú, akkor a szülőnek joga
van más módon biztosítani gyermeke étkezését. A napokban
tört ki a botrány az iskolában –
ahová többek között hajdú Péter, Jaksity Kata gyerekei és Bodrogi Gyula unokája is jár – a menza minősége miatt. fMTI

