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A HÓNAP KÉPE

JANUÁR 1. 
Újabb stratégiai hatáskörrel ruházták fel a rendőrséget. 
Január 1-től a Készenléti Rendőrség garantálja a beteg-
ellátás zavartalan működését, és biztosítja a légi mentés 
technikai feltételeit. A rendőrség kitűnő állapotú mentő-
helikopterek beszerzéséről intézkedett, melyeket a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. részére adtak használatba. A gé-
pek felett a rendőrség gyakorolja a vagyonkezelési jogokat. 
Az új gépek  a mentési tevékenység korábbinál is magasabb 
színvonalú ellátására alkalmasak. A frissen beszerzett he-
likopterek a korábbi gépekhez viszonyítva korszerűbbek, 
robotpilótájuk, időjárásradarjuk van, éjjellátó képesség-
gel rendelkeznek, és a kabinkialakításuk is kompatibilis.

JANUÁR 8.
A Polgárdi Rendőrőrs egyenruhásai és 
egy polgárőr mentett meg egy 73 éves 
asszonyt a biztos fagyhaláltól. A nő ösz-
szeveszett a családtagjaival, ezért indult 
útnak lepsényi otthonából. A fia jelentet-
te be az eltűnését délelőtt. Majd mivel es-
teledni kezdett, és a hőmérséklet erősen 
csökkent, nagy erőkkel keresték. Még 
aznap egy szőlőhegyi pince mélyén talál-
ták meg a majdnem kihűlt nőt.

JANUÁR 3.
Többször megszúrta volt élettársát egy féltékeny férfi. A 
39 éves asszony néhány hónapig XI. kerületi albérletében 
együtt élt a 38 éves M. Andrással. Azonban a férfival va-
ló kapcsolata, annak féltékenysége és dührohamai miatt, 
gyorsan megromlott, ezért 2019. decemberben szétköltöz-
tek. Az asszony próbálta visszakérni a lakáskulcsot és lá-
nya mobiltelefonját a férfitól, de ő nem volt hajlandó átad-
ni, ezért lakatost hívott, hogy zárat cseréltessen. Január 3-
án este a férfi váratlanul betoppant, épp abban az időben, 
amikor a szerelő a zárcserével foglalatoskodott. Amikor M. 
András meglátta az ismeretlen férfit, késsel támadt a nő-
re, és több helyen megsebesítette. A további bántalmazást 
a lakatos akadályozta meg, a férfi pedig elmenekült. Nem 
sokkal később fogták el a zsaruk otthonában. 

JANUÁR 15. 
Nyílt napot tartottak a közép-
iskolások számára a Miskol-
ci Rendészeti Szakgimnázium-
ban. Közel kétszáz diák volt kí-
váncsi a rendőri hivatásra. Volt 
intézkedéstaktikai bemutató, 
csapaterős tevékenység, kutyás 
bemutató, valamint az érdeklő-
dők megismerkedhettek szol-
gálati járművekkel és technikai 
eszközökkel is. 

DROGRAZZIA
Egy héten belül a Készenléti 
Rendőrség Nemzeti Nyomo-
zó Iroda két kábítószer-elle-
nes egysége csapott le külön-
böző elkövetői körökre Pest 
megyei és fővárosi címeken. 
Mindkét rendőri részleg ered-
ménnyel végezte feladatát. A 
drogüzlet kapcsán összesen 
11 embert fogtak el a nyomo-
zók. Hat férfit vettek őrizetbe 
a hierarchikus rendszer alap-
ján felépült bandatagokból, 
akik adtak a látszatra, és tör-
vénytelen bevételeik mellett 
legálisan is vállaltak munkát. 
A bandatagok kiválóan kons-
piráltak, aldílereiktől elha-
gyatott területen szedték be 
a főként marihuánából, ko-
kainból és speedből szárma-
zó piszkos bevételt.

JANUÁR 14.
Kollégák, hozzátartozók, bará-
tok és ismerősök jelenlétében, 
katonai tiszteletadás mellett vet-
tek végső búcsút Meichl Géza 
dandártábornoktól a Farkasréti 
temetőben. Hosszan tartó, súlyos 
betegség következtében, 63 éves 
korában hunyt el a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság gazdasá-
gi rendőrfőkapitány-helyettese. 

JANUÁR 9.
A Pest megyei rendőrök nyomo-
zást rendeltek el egy Dunavarsány-
ban holtan talált férfi ügyében. A 
későbbi áldozat otthonában tar-
tott házibulit szilveszteréjjel, ahol 
négy vendégével összeszólalko-
zott, majd elzavarta őket. Ezt kö-
vetően előbb a két férfi, majd a két 
nő is visszatért a lakásba, és az ott 
lévő tárgyakkal holtra verték.
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JANUÁR 15.
Rablás miatt rendelte el a bíróság a 21 éves ke-
recsendi H. Péter letartóztatását. Január 14-én 
délután egy 80 éves kerecsendi férfi lakcímé-
re nagy erőkkel szálltak ki az egri rendőrök. A 
bejelentő elpanaszolta, hogy a közértből tolta 
haza a biciklijét, amikor rátámadtak. A meg-
vásárolt holmik a kerékpár kormányára tekert 
szatyorban voltak, ezt akarta megszerezni a 
rabló, de nem sikerült futtában letépnie. Amikor 
az idős férfi hazaért, nyitva találta a kiskaput, 
ezért betolta a biciklit, és a háznak támasztot-
ta. Abban a pillanatban lökést érzett hátulról, 
amitől a földre került, és mire feltápászkodott, 
a szatyor eltűnt. A zsaruk megosztották erői-
ket. Az egység egyik fele a környékbeliektől ér-
deklődött, a másik részleg a boltnál kérdezős-
ködött és a kamerák felvételeit nézte vissza. A 
videón látszott egy fiatalember, aki követte a 
sértettet, de a képsorok azonosításra nem vol-
tak alkalmasak. Megmutatták a helyi körzeti 
megbízottnak, aki rögtön felismerte a ruhája és 
a mozgása alapján az elkövetőt. A férfit lakcí-
mén fogták el a rendőrök. Nem volt mit tagadni, 
konyhakövén megtalálták a sértett által vásá-
rolt kekszes zacskót, de már csak üresen. 

JANUÁR 20.
A Székesfehérvári Rendőrkapi-
tányság járőreit a megyeszék-
hely egyik utcájába hívták egy 
családi perpatvarhoz. A helyszí-
nen derült ki, hogy nem a kedé-
lyek lecsillapítása lesz a fő fela-
dat, hanem életet kell menteni-
ük. Egy 41 éves nő elkeseredé-
sében felvágta az ereit. A zsaruk 
az erősen vérző sebre nyomókö-
tést helyeztek, majd a felkar-
ját elszorították egy számító-
gépkábellel. A perceken belül 
megérkező menetősök köszö-
netet mondtak a találékony és 
hathatós segítségért. Öt perc-

cel később pedig egy másik szé-
kesfehérvári egység segített be 
a társszerveknek. Tüzet oltottak 
Szabadbattyánban. Egy családi 
ház melletti melléképületet bo-
rítottak el a lángok. A tűz meg-
fékezését a zsaruk egy porol-
tóval kezdték meg, majd foly-
tatták a kerti csapból vételezett 
vízzel. A gyors reagálásnak kö-
szönhetően sikerült megakadá-
lyozniuk, hogy a lángok átter-
jedjenek a lakóépületre. A Fejér 
megyei rendőrfőkapitány elis-
merésben részesítette a mentős 
és tűzoltó szerepkörben is helyt-
álló zsarukat.

JANUÁR 24. 
Budapest belvárosában razziáz-
tak a főváros zsarui a közrend 
és a közbiztonság fenntartása 
érdekében. A társszervek mun-
katársaival közös, komplex el-
lenőrzés-sorozat vette kezdetét 
a főváros bulinegyedeként is-
mert szórakozóhelyeken és azok 
környékén az éjjel. Mintegy 200 
rendőr 166 embert igazoltatott, 
akik közül hét embert állítottak 
elő. Volt kábítószer-fogyasz-
tó, ittas vezető, garázda és há-
romfős rablóbanda is. 

JANUÁR 26. 
Egy tízéves fiú bicskával köve-
telt pénzt egy 13 éves lánytól a 
28-as villamoson. Az egyik kő-
bányai megállóban leszólítot-
ta a lányt, közölve, hogy pénzre 
van szüksége. Amikor felszáll-
tak a szerelvényre, tovább kö-
vetelőzött. A lány a bicskával 
fenyegető fiúnak 700 forintot 
adott. Később a lány szülei ta-
lálták meg a bicskás gyereket, 
ők értesítették a rendőrséget.

JANUÁR 25. 
A 6 éves Amira kívánsága vál-
hatott valóra a Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság és a Nóg-
rád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság jóvoltából. Otthonában 
látogatták meg a kislányt, és 
utazhatott egy szolgálati gép-
kocsiban. A rendőrök aján-
dékkal is kedveskedtek neki. A 
gesztushoz csatlakozott a he-
lyi katasztrófavédelmi őrs és a 
polgárőr-egyesület is. 

JANUÁR 21.
A rendőrség futócsapata, a Szolgálati Agarak adtak 
vért a Heim Pál Gyermekkórház részére. Ezzel az ak-
cióval szándékoztak felhívni a figyelmet az áprilisban 
kezdődő jótékonysági futásukra. Az volt a céljuk, hogy 
körbefutják az országot, közben pedig az érintett te-
lepülések közönségét is felkérik, hogy ők is adjanak 
vért. A program első lépéseként a zsaruk mutattak 
példát a csoportos véradással, hogy segíthessenek 
beteg gyerekeknek. 
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FEBRUÁR 12.
Egy dohánybolti betörő szilikátfalat bontott 
ki baltával Felsőtárkányban. A szerszámot 
az egyik ismerősétől szerezte, akinél ko-
rábban fát vágott. Az elorzott árut a falu-
ban kínálgatta megvételre a helyieknek, és 
ez lett a veszte. A trafikba történő bejutást 
úgy oldotta meg a 39 éves P. József, hogy 
egy lakóépülettel közös udvarról közelítette 
meg az üzlethelyiséget, és egy órán keresz-
tül dolgozott a vékonyka nyíláson, azon ke-
resztül tudott beljebb jutni. Kétszer fordult, 
dohányárut, öngyújtókat, röviditalokat és 
sorsjegyet pakolt össze magának. Az egri 
zsaruk megtudták, hogy a környékbeliek-
nek próbálta eladni a portékát. A rejtek-
helye a közeli borospincéknél, egy dombba 
vájt barlanglakás volt. Oda dugta el a zsák-
mányt, illetve ami maradt belőle. A nyo-
mozók megtalálták a dohánybolt hiányzó 
készletét, a férfira pedig ittas állapotban 
akadtak rá. Mindent bevallott. Tenyerének 
barázdái megőrizték a fal anyagát, szilikát-
nyomok voltak rajta.

FEBRUÁR 12.
Nyugdíjasként is biztonságban közúton és otthon elnevezéssel rendezte meg immár ha-
gyományos közlekedésbiztonsági nyugdíjasfórumát a Nemzedékek Biztonságáért Köz-
hasznú Alapítvány, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság. A rendezvényt a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrségi Szabadidő- és 
Sportcentrum területén tartották, melyre 600 budapesti és Pest megyei nyugdíjas rend-
őrségi dolgozó látogatott el. A rendőrök KRESZ-tudásuk felfrissítésére ösztönözték a ven-
dégeket, akik tesztlapon ellenőrizhették aktuális ismereteiket. A jó hangulatról pedig Sár-
közi Anita, valamint az Ayala művésznéven ismert Illés István gondoskodott. Végül pedig 
Weisz Viktor szórakoztatta a közönséget, akik közül többen táncra is perdültek.

FEBRUÁR 11.
A Miskolci és a Szombathe-
lyi Hívásfogadó Központban 
programsorozatokkal vár-
ták az érdeklődőket a 112-
es egységes európai se-
gélyhívó szám (EENA) nap-
ján. Idén először csatlako-
zott a kezdeményezéshez a 
Csongrád Megyei Rend őr-
főkapitányság bűnmegelő-
zési osztálya is. A hívásfo-
gadó központok harmadik 
alkalommal tárták ki ka-
pujukat a látogatók előtt, 
hogy bepillantást engedje-
nek az ott dolgozók mun-
kájába. A program célja az 
volt, hogy felhívják a figyel-
met a segélyhívó szám lé-
tezésére és annak szabály-
szerű használatára. 

FEBRUÁR 7.
Nyolcvan új mikrobusz kulcsát 
adta át Kovács István vezérőr-
nagy, az Országos Rendőr-főka-
pitányság gazdasági rendőrfő-
kapitány-helyettese a Készen-
léti Rendőrség objektumában. 
A Mercedes-Benz Sprintereket 
speciálisan rendőrségi hasz-
nálatra szerelték fel. A rendőr-
ség 2019-ben 132 kilencsze-
mélyes, összkerékhajtású Mer-
cedes-Benz Sprinter 316 típusú 

jármű beszerzésére szerződött, 
melynek első ütemében 80 jár-
művet vehettek át. Ezzel a be-
szerzéssel a rendőrségnél hasz-
nálatban lévő mikrobuszok át-
lagéletkora 5,75 évre csökkent. 

FEBRUÁR 1. 
Új belső honlapot indított a 
rend őrség MyPolice néven. 
Az új felület a hatékony bel-
ső kommunikációt tartja szem 
előtt, melynek része a gyors 
és hiteles információáramlás. 
A megalkotásnál fontos szem-
pont volt, hogy olyan csatorna 
váljon elérhetővé, mellyel az ál-
lomány gyorsan elérheti a belső 
híreket, eseményeket. Az online 
felület tájékoztatást nyújt pél-
dául az illetményrendszerről, 
előmeneteli, alapvető szociá-
lis, üdülési, pénzügyi és jogér-
vényesítési lehetőségekről.

FEBRUÁR 5. 
A Ceglédi Rendőrkapitány-
ság koordinációja mellett közel 
kétszáz zsaru ötven szolgála-
ti autóval szállt meg húsz Pest 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei helyszínt. Célpontjaik az új 
pszichoaktív anyaggal üzletelők 
voltak. Az akciót hónapokig tar-
tó felderítőmunka előzte meg, 
melynek eredményeképpen 17 
embert állítottak elő, közülük 
10 főt hallgattak ki gyanúsított-
ként. A dílerek kréta és hópihe 
fantázianevű szerekkel üzletel-
tek, a főkolompos pedig 100 mil-
lió forint haszonra tett szert. 
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MÁRCIUS 2. 
Előre kitervelten, aljas indokból vagy célból elkö-
vetett emberölés bűntette kísérletének megala-
pozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatását 
egy 63 éves férfinak a bíróság. A nagykarácsonyi 
lakos kétszer szúrta mellkason az egyik nőismerő-
sét, akivel olykor intim kapcsolatba lépett. A nőre 
azért haragudott meg H. Jenő, mert rájött, hogy 
találkozásaik alkalmával rendszerint megfogyat-
koznak az értékei. Február 29-én a levetett nad-
rágja zsebéből 8 ezer forint hiányzott. A felbőszült 
ember felkereste az asszonyt, majd megkéselte, 
és magára hagyta. A nő kitámolygott az utcára, és 
úgy kért segítséget egy járókelőtől, aztán megne-
vezte bántalmazóját. 

MÁRCIUS 4.
A Magyar Biztonsági Fórum Borsos József-díj-
jal köszönte meg Czégeni István főtörzszászlós 
munkáját. A kitüntetett zsaru a saját életét koc-
káztatva mentette meg több emberét egy 2019. 
február 15-én történt fogolyszökéskor. A Markó 
utcai bíróság ítélethirdetése elől menekült az el-
követő, miközben megszerezte a biztonsági fel-
ügyelő fegyverét. A főtörzszászlós a Nyugati pá-
lyaudvarnál vette észre, és egészen a XV. kerü-
letig követte. A menekülő több civilt is veszélybe 
sodort, azonban a rendőrnek egyetlenegy célzott 
lövéssel sikerült ártalmatlanná tennie. Czégeni 
István egy gálavacsorán vehette át a megtisztelő 
emlékplakettet hősies tettéért Bozsó Zoltán bün-
tetés-végrehajtási dandártábornoktól.

MÁRCIUS 3. 
Motorokat kaptak a polgárőrök. A Rendőrségi 
Igazgatási Központ épülete előtt adott át két mo-
torkerékpárt Terdik Tamás dandártábornok, Bu-
dapest rendőrfőkapitánya ünnepélyes keretek kö-
zött a Budapesti Polgárőr Szövetség elnökének, 
Kardos Pálnak. A ceremónián a vezetők kiemelték 
a rendőrség és a polgárőrség eddigi szoros együtt-
működését, amit a jövőben is folytatni kívánnak. 
A két 650 köbcentiméteres Suzuki motorkerékpár 
alkalmas arra, hogy a polgárőrök a rendőrséggel 
közös akciókon vehessenek részt.

MÁRCIUS 6. 
Két vásárosnaményi zsaru gyors helyzetfelismerése és azonnali fellépése mentette meg egy középkorú 
férfi életét Nyírmadán. Füsttel telített házból húzták ki az eszméletlen állapotban lévő, bajba került em-
bert március 6-án éjjel. Deák Ferenc őrmester és Simon Zsolt zászlós értek először a helyszínre. Az épület 
tetőszerkezete lángolt, a lakóházat pedig átláthatatlan, sűrű füst öntötte el. A két zsaru a hátsó bejárat 
felől közelített, majd amikor észrevették a földön fekvő embert, lábát megragadva biztonságos távolságba 
mentek vele. Mire a mentők kiértek, a 34 éves férfi magához tért, életfunkciói rendben voltak.

MÁRCIUS 12.
Baleset-megelőzési foglalko-
zást tartottak a Tamási Rendőr-
kapitányság egyenruhásai a he-
lyi Waldorf-iskolában. A diá-
koknak interaktív módon hívták 
fel a figyelmét a szabályos gya-
logos és kerékpáros közlekedés-
re, hangsúlyozták a védőfelszere-
lések használatának fontosságát. 
A gyerekeknek alkalmuk nyílt 
megnézni a rendőrségi felszere-
léseket, és beülhettek egy szolgá-
lati autóba is.

MÁRCIUS 8. 
Nőnapi vezetéstechnikai tréning-
re hívták a hölgyeket a mogyoró-
di Hungaroring Groupama Tan-
pályára. A Pest Megyei Rend őr-
főkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályával együttműködve 
tartották meg a több évre vissza-
tekintő rendezvényt.

MÁRCIUS 7. 
Négy szúrással ölte meg a 49 éves 
áldozatot az 51 éves B. Béla Ér-
den, egy lakatlan házban. A két 
férfi felújítási munkálatokat foly-
tatott az épületben, miközben egy 
sorsjegyen összekaptak. A vi-
ta odáig fajult, hogy munkatársa 
egyszer lapockán, majd három-
szor mellkason szúrta kollégáját 
egy kihegyezett kenőkéssel.
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CENTENÁRIUM A PARLAMENTBEN
Az egységes Magyar Rendőrség létrehozásának 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes állomány-
gyűlést a rendőrség az Országház Felsőházi termében március 6-án. Az ünnepségen felszólalt Orbán Viktor 
miniszterelnök is. Idén volt kereken 100 esztendeje annak, hogy az akkori kormány elfogadta a rendőrség 
államosításáról szóló javaslatot. A centenáriumi ünnepségre 154 rendőrkapitányságtól és 21 határrendé-
szeti szervtől érkeztek vezetők, tisztek és tiszthelyettesek, valamint más szervezeti egységek képviselői. 

MÁRCIUS 21.
Letartóztatta a bíróság azt a 36 
éves nőt, aki koronavírus elleni 
vakcinát akart eladni egy na-
gyobb cégnek. L. Zsuzsanna egy 
pécsi egészségügyi szolgáltató 
munkatársának adta ki magát, 
ezzel mutatkozott be a siófo-
ki péküzemben március 18-án. 
Telefonon kereste a cégvezetőt, 
és felajánlotta, hogy 5 millió fo-
rintért 100 darab vakcinát bo-
csát a rendelkezésére, továbbá 
ezért az összegért vállalja a te-
lephely fertőtlenítését is. Kilá-
tásba helyezte, ha nem így törté-
nik, bezárják az üzemet. A veze-
tő rögzítette a beszélgetést, és 
feljelentést tett a rendőrségen. 
A nyomozók visszanézték a hí-
váslistát, majd azonosították és 
elfogták az asszonyt. Lakhelyén 
lefoglalták a híváshoz használt 
mobiltelefont, továbbá találtak 
nála más bűncselekményből 
származó tárgyakat is. 

MÁRCIUS 13.
Fokozódtak a védelmi intézkedések a ha-
zai és a külföldi határátkelőhelyeken egya-
ránt. A koronavírus-járvány magyarországi 
megjelenése újabb feladatot rótt a magyar 
rendőrségre. A pandémia miatt a külföldről 
érkezőket kontrollnak vetették alá. Szigo-
rú protokoll alapján sorolták be az egyes 
országokból érkezőket, és ellenőrizték a 
testhőmérsékletüket. Március 16-án Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke beje-
lentette a teljes határzárat. A rendelkezés 
értelmében csak magyar állampolgárok lép-
hetnek be az ország területére.

MÁRCIUS 30. 
A Tatabányai Szent Borbála 
Kórház dolgozói részére ada-
koztak a tatai zsaruk. Császi 
Erika főtörzszászlós, a Tatai 
Rendőrkapitányság igazgatás-
rendészeti alosztályának mun-
katársa olvasta a tatabányai 
Magori Vadász Egyesület fel-
hívását az interneten, melyben 
az embereket adakozásra buz-
dítják. A kezdeményezés célja 
az volt, hogy a kórház dolgo-
zóinak olyan eszközöket tudja-
nak vásárolni, melyek a koro-

navírus-helyzetben megnöve-
kedett leterheltségük miatt se-
gíti a mindennapjaikat. Ennek 
az ötletnek a nyomán fogtak 
össze a Tatai Rendőrkapitány-
ság dolgozói is, és megkérdez-
ték az ápolókat, hogy mire len-
ne szükségük. Végül egy nap 
alatt összegyűlt akkora ösz-
szeg, hogy mikrohullámú sütőt, 
szendvicssütőket, kenyérpirí-
tókat, villanyrezsót, hajszárítót 
és három vízforralót tudtak át-
adni az áldozatos munkát végző 
kórházi alkalmazottak részére.

MÁRCIUS 15.
Egy buszmegállónál fekvő esz-
méletlen férfira figyeltek fel a 
nyíregyházi zsaruk járőrözés 
közben. Azonnal megálltak, 
hogy segítsenek. A férfi szeme 
felakadt, és nem mutatott élet-
jeleket. Telefonáltak a men-
tőknek, miközben felváltva al-
kalmazták a szívmasszázst. A 
mentők defibrillátort vetettek 
be, de csak a harmadik próbál-
kozásra vált tartóssá a siker. A 
zsaruk mindvégig a bajba ju-
tott ember mellett maradtak.

MÁRCIUS 17.
Közveszéllyel fenyegetett egy 
józsefvárosi dohányboltban a 
43 éves N. Kálmán. Hátizsák-
jából egy kézigránát-utánzatot 
húzott elő, és azzal magyarázta 
az eladónak, hogy majd azzal 
tesz rendet a koronavírus-hely-
zetben. A rendőröknek sikerült 
felderíteniük az elkövető útvo-
nalát. Azonosították, majd XVII. 
kerületi kertes házában fogták 
el a Terrorelhárítási Központ 
munkatársainak segítségével. 
A gránát csak egy replika volt.
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LAKÓTELEPEN A RENDŐRZENEKAR
A pandémiás időszakban frontvonalban teljesítőket és az őket erkélyekről tapssal köszöntőket térzenével 
lepte meg a Készenléti Rendőrség Zenekara. A KR Zenekara egy ötfős, rézfúvós formációban szórakoztatta 
a X. kerületi Újhegyi lakótelep hallgatóságát. A közönség élvezte a különleges ajándékot.

ÁPRILIS 3. 
Egyetlen késszúrással megöltek egy 25 éves férfit a 
28-as villamoson. Egy négyfős társaság a Kőbányai 
úton szállt fel a szerelvényre. A 43 éves L. János egy 
olyan blokkba ült le, ahol szembekerült egy kutyát az 
ölében tartó férfival. L. János lepatkányozta a kis ter-
metű ebet, miközben felé nyúlt, hogy megsimogassa. 
A mellette ülő kutyatulajdonos erre rászólt, hogy nem 
szeretné, ha hozzáérne. A férfi ettől indulatossá vált, 
majd bicskát vett elő. A szóváltás egyetlen szúrással 
ért véget, szíven döfte a kutya gazdáját, miközben 
a védelmére kelt barátját L. János társaságából az 
egyik férfi leütötte, majd elmenekültek. Fél óra alatt 
mind a négy embert elfogták a fővárosi zsaruk.

ÁPRILIS 6. 
Maga jelentette be a 112-es központi segélyhí-
vó számra, hogy megölte az anyját. Az 55 éves 
asszony a mogyoródi Kukukkhegyről telefonált. 
A 80 éves asszony deréktól nyakig több mint 
ötven késszúrást szenvedett el. Több döfés is 
létfontosságú szervet ért el. Az elkövető egy 
20 cm-es pengéjű szeletelőt használt a brutá-
lis tettéhez. A zsaruk a helyszínen fogták el K. 
Ritát, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem em-
lékszik a történtekre. Mint kiderült, a nő alko-
holizáló életformát folytatott, és a szomszédok 
már többször hallották, amint az édesanyjával 
veszekszik. A zsaruk arra gondoltak, hogy egy 
hasonló helyzet vezethetett a tragédiához. Az 
alapos vizsgálat részeként elmeorvos, orvos és 
pszichológus szakértőt rendeltek ki a különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette 
miatt folytatott eljárásban. 

ÁPRILIS 4.
Üzletszerűen elkövetett csalások miatt a bíróság 
letartóztatott egy 29 éves salgótarjáni férfit. Az 
V. kerületi zsaruknak sikerült megfejteniük a mo-
nitor mögül üzérkedő kilétét. Népszerű együtte-
sek, énekesek nem létező koncertjegyeit árulta 
az interneten, majd bérsofőrködést vállalt, amit 
nem teljesített, ezután pedig a járvány terjedését 
használta ki, fertőtlenítőszerek és maszkok érté-
kesítésére tért át B. Szabolcs. A vevő utalt, de az 
ígéret csak ígéret maradt, a férfi felszívódott. Több 
hónapnyi nyomozás hozott eredményt. Egy árulko-
dó tetoválás buktatta le a csalót, végül pedig egy 
közúti ellenőrzés alkalmával akadt fenn a rostán.

ÁPRILIS 13.
Két VII. kerületi zsaru egy öt hó
napos csecsemőt és egy kétéves 
fiút mentett meg bedrogozott ap
juktól. A babát és a bátyját ellát
ták, az apjukat pedig előállították 
kiskorú veszélyeztetése bűntetté
nek és kábítószer birtoklása vét
ségének megalapozott gyanúja 
miatt. A zsarukat Budapest rend
őrfőkapitánya dicséretben és ju
talomban részesítette.

ÁPRILIS 11.
Szexuális szolgáltatást hirdető 
internetes felületen került kap
csolatba a későbbi áldozat az el
követővel. A nő megbeszélt egy 
találkozót a férfival, de a 22 éves 
Joseph E. I. pénz nélkül érkezett. 
A nő kiadta az útját, mire a férfi 
elkezdte fojtogatni, majd közben 
a földre lökte, és megerőszakol
ta. Térfigyelő kamerák alapján 
azonosították és fogták el a VII. 
kerületi rendőrök. 

ÁPRILIS 9.
A Pest megyei nyomozók napok 
alatt kézre kerítették a kétszeres 
baltás gyilkost. A 19 éves V. Csa
ba egy 51 éves édesapát és a fiát 
ölte meg, hogy értékhez jusson 
egy nagykőrösi tanyán. A gya
núsított mindössze egy mobilte
lefonra tett szert.
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ÁPRILIS 17.
Holtan találtak egy nyugdíjas férfit a VI. kerü-
leti Bajza utcai lakásában. A külsérelmi nyo-
mok egyértelműen idegenkezűségre utaltak, 
testszerte mintegy 40 vágott, szúrt és metszett 
sebet találtak rajta. A lakást felforgatták. Ki-
derült, hogy az áldozat aznap délelőtt ismer-
kedett össze a 41 éves T. Olgával a Nyugati 
tér közelében. A térfigyelő kamerák beszerzett 
felvételei arról árulkodtak, hogy együtt men-
tek a férfi terézvárosi címére. Az asszony pe-
dig 18 óra körül távozott onnan két szatyorral 
a kezében. A nyomozók végigkövették, ahogy 
trolibuszra szállt, majd a Nyugati téri aluljáró-
ban csomagjából holmikat osztogatott az is-
merőseinek. Másnap igazoltatták T. Olgát, aki 
az egyik áruház előtti padon feküdt. Cipőjén és 
a zsebében lévő aprópénzen vérszennyeződést 
fedeztek fel. Később bebizonyosodott, hogy a 
vércseppek az idős embertől származnak. A 
lakásban DNS-nyomokat is hagyott maga mö-
gött az asszony, egy fényképtablón pedig a 
ház lakói felismerték T. Olgát, mint aki aznap a 
férfinál vendégeskedett. A nő hiába tagadott, 
a bíróság a megcáfolhatatlan bizonyítékoknak 
hitt, április 20-án letartóztatta.

ÁPRILIS 21. 
Szabadidejüket nem kímélve, önzet-
lenül vettek részt az ebéd kiszállí-
tásában a zuglói körzeti megbízot-
tak: rászorulók részére segítettek 
eljuttatni az ételcsomagokat. A he-
lyi önkormányzat által finanszírozott 
menüket korábban személyesen ve-
hették át a szociális alapon nehe-
zebb helyzetben lévő idősek, bete-
gek, csekély bevételűek vagy a több-
gyerekesek. Azonban a járvány miatt 
átálltak a kiszállításra, ebben segí-
tettek a jóakaratú zsaruk, hogy min-
denhová eljusson az étel.

ÁPRILIS 29. 
Három körzeti megbízott vehetett át elismerést a rendőrség nap-
ja alkalmából Halmosi Zsolt vezérőrnagy, rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettestől április 29-én. Az év körzeti megbí-
zottja címet az Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrségi Igaz-
gatási Központjában vehette kézhez 28 év szolgálat után Pusch 
Szilárd főtörzszászlós, a Szentlőrinci Rendőrőrs körzeti megbí-
zottja. Az abszolút elsőség mellett Halmosi Zsolt vezérőrnagy 
idén a baranyai egyenruhás mellett egy békési és egy somogyi 
zsaru tartósan kiemelkedő tevékenységét is elismeréssel illette. 
A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalmat adott 
át Medve Zoltán István zászlósnak, a Gyulai Rendőrkapitányság 
és Gregász Péter főtörzszászlósnak, a Balatonkeresztúri Rendőr-
őrs körzeti megbízottjának. 

ÁPRILIS 15. 
Összehangolt akcióban három megye rendőrei a Terrorelhárítási Központ műveleti 
egységével együtt kerítettek kézre két bűnelkövetőt Pápán. A 40 éves férfi és tár-
sa 21 alkalommal tört fel gépkocsikat, hogy hozzájusson a bennük lapuló értékek-
hez. Az elkövetők Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében garázdálkodtak. 
A nyomozás során arra is fény derült, hogy tudatosan választottak, kifigyelték a le-
endő prédát. H. Ferencet és élettársát Pápán fogta el a nagyszámú rendőri egység. A 
lopásokkal összesen 3,5 millió, míg a rongálásokkal 900 ezer forintnyi kárt okoztak. 
A razzia során a gépkocsifeltörők lakhelyén két unokázós csalót is elfogtak a műve-
letben részt vevő zsaruk. 

ÁPRILIS 22.
Letartóztatták M. Ferencnét. 
Az 54 éves asszony elvesztette 
a fejét, késsel döfte mellkason 
az urát Tokodon. Az italozó pár 
aznap este is összekapott, mint 
korábban többször. Általában 
az erősebb fizikumú férfi kere-
kedett felül, ezúttal másként 
történt. Az asszony egy 10 cen-
timéteres pengéjű késsel döf-
te mellkason a férjét. A férfin 
a mentők nem tudtak segíteni.

ÁPRILIS 25. 
Prostitúcióval összefüggő bűn-
tettek elkövetése miatt négy 
elkövetőt fogtak el a belvárosi 
zsaruk. Egy hét alatt két akció-
ban gyűjtötték be az érintette-
ket. Fiatalkorú lányokat közve-
títettek ki. A Duna-parti hote-
lek környékén korzóztak, majd 
leszólították a kiszemelt járó-
kelőt, és próbálták győzködni, 
hogy vigyék el egy pásztorórára 
a lányokat.
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MÁJUS 2. 
Zavarta a hangoskodás a hármashatár-hegyi támadóként 
emlegetett férfit. Egy erdőben eszkábált kalyibában fog-
ták el a II. kerületi körzeti megbízottak. A 39 éves B. Ferenc 
egy futónak és egy kerékpárosnak ment neki. Egy fejlám-
pával kocogó férfira támadt rá, lefújta sprével, majd vas-
csövet lendített felé. A másik alkalommal pedig egy túraút-
vonalon bicikliző embert lökött fel, akit puszta kézzel meg-
ütött. B. Ferencnek nem volt állandó lakcíme, ezért elfo-
gatóparancsot adtak ki ellene, majd a körzeti megbízottak 
fülest kaptak. Átfésülték az erdőt, és a Kálvária-hegy kö-
zelében találták meg egy sátorból kialakított bungalóban. 
A bíróság május 2-án letartóztatta az erdei agresszort.

MÁJUS 8.
A négyéves Bencének valóra vált a kí-
vánsága azzal, hogy egy kis rendőri köz-
reműködéssel elektromos autóját szol-
gálati autóvá varázsolták. Éppen beteg 
volt az enyingi kisfiú, amikor apukája 
megígérte neki, hogy kap egy, a valódi-
hoz hasonlatos rendőrautót. A kocsit új-
rafényezték, majd a megyei rendőr-fő-
kapitányság műhelyében az eredetivel 
megegyező alapanyagból készítettek 
kicsinyített matricákat, és piros-kék 
villogót is kapott a miniatűr terepjáró.

MÁJUS 4. 
Az újpesti rendőrkapitányságra április 30-a és május 
4-e között három olyan gépkocsifeltörésről tettek beje-
lentést, amelyek során építőipari gépeket és különböző 
szerszámokat vittek el. Néhány nappal később a IV. kerü-
leti zsaruk elfogták az autófeltörő banda négy tagját. Ez-
úttal is a közterületi kamerák voltak a nyomozók segítsé-
gére. Észrevették a zsaruk, hogy minden eset közelében 
előbb vagy utóbb feltűnt egy fehér Renault Clio, melyet, 
mint kiderült, béreltek az elkövetők. A rendőrök akkor 
csaptak le, amikor épp visszavitték a gazdasági társaság 
telephelyére a bérleményt. A négy férfi közül kettő hor-
vát, egy olasz és egy bosnyák állampolgár. Egyikük sem 
értett magyarul, ezért tolmács segítségével hallgatták 
volna ki őket, de a vallomástételt megtagadták.  

MÁJUS 14.
Három órán belül elfogták a helyi 
körzeti megbízottak azt a 21 éves 
jászapáti fiatalembert, aki a barát
ját lopta meg. F. Ádám az éjsza
kát nála töltötte, majd reggelre el
vitte a mobilkészülékét, a telefon
tokban tartott pénzét, bankkártyá
ját, légpuskáját, ráadásul az autó
jával hajtott el. Elfogásakor derült 
ki, hogy a pénz egy részét alkohol
ra költötte, majd jogosítvány nél
kül, ittasan vezette a gépkocsit.

MÁJUS 11.
Egy mozdony ajtaja levágta egy 
férfi két ujjpercét a budaörsi vasút
állomáson. Jedzinák Ádám törzs
őrmester közös szolgálatot látott el 
aznap Sikur Lajos közterületfel
ügyelővel. A Budaörsi Rendőrka
pitányság szabálysértési előadó
ja szakszerű elsősegélyt nyújtott 
a sérültnek, aki korábban gépko
csivezetőként is dolgozott a men
tőknél. 

MÁJUS 8. 
Egy vérző fejű kisfiú családja ka
pott rendőri felvezetést a gyor
sabb ellátás érdekében a kőbá
nyai zsaruktól. Pongrácz Cseper
ke őrmester és Balogh István fő
törzsőrmester egy hatéves kisfi
út szállító autót kék lámpával és 
szirénával navigáltak a kórházba, 
akinek egy otthoni hintabaleset 
kapcsán megsérült a koponyája.

MEGFELELTEK A KIHÍVÁSNAK
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai elfogadták a Honvédelmi Minisztérium közösségi oldalán 
meghirdetett #maradjfittotthon kampánykihívást. A nógrádi zsaruk eleget tettek az invitálásnak, és Bujákon terep-
színű és kék gyakorlókban mellkasok süllyedtek-emelkedtek a katonai bázis gyepe fölött. A minisztérium Egy min-
denkiért, mindenki egy! jeligével indította útjára a kampányt, melynek az volt a célja, hogy 10 millió lakosért 10 millió 
fekvőtámaszt elvégezve ráirányítsák a figyelmet a sport fontosságára a kritikus időszakban. A Magyar Honvédség 5. 
Számú Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központjában 30 katona és 11 rendőr járult hozzá a 10 milliós kihíváshoz. 
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MÁJUS 15.
A Tolnai Rendőrőrs munkatársai el-
fogták azt a 42 éves faddi férfit, aki 
hét nap alatt hat nyaralót tört fel 
Fadd-Dombori üdülőtelepen. Egy 
szekszárdi lakos jelezte a zsaruknak, 
hogy május 13–15. között betörtek a 
nyaralójába és annak melléképületé-
be. A hétvégi házból horgászfelsze-
relést és egyéb használati tárgyakat 
hiányolt. A jelzést követően többek 
is csatlakoztak a feljelentőhöz, hogy 
a településen lévő házukba betör-
tek, ahonnan használati tárgyakat, 
szerszámokat és egyéb holmikat lop-
tak el. A tolnai zsaruk adatgyűjtése 
eredményt hozott, néhány napon be-
lül azonosították a betöréssorozat el-
követőjét, otthonában elfogták, majd 
előállították. A nyomozók négyrend-
beli lopás vétségének és kétrendbeli 
lopás bűntettének megalapozott gya-
núja miatt hallgatták ki a tettest. Ott-
honából számos lopott tárgy előke-
rült, ennek ellenére csak részben is-
merte be tettét.

MÁJUS 17. 
Terményvásárlást színlelve tért 
be a 33 éves nyírmihálydi B. Já-
nos a 83 éves eladóhoz. A férfi 
kukoricalapátolás közben ártal-
matlanná tette az idős embert, 
majd kivette a farzsebében tar-
tott pénzét. Az elkövető a ház-
nál hirdetett terményből két zsák 
szemes kukoricáért jelentkezett, 
és az eladó az üzlet létrejöttének 
reményében kísérte a pajtába a 
férfit. Az idős ember épp a má-
sodik zsákot töltötte, amikor B. 
Mihály a tarkójánál foga a földre 
nyomta, és kivette a farzsebéből 

a tárcáját benne 220 ezer forint-
tal. A zsaruknak egy szemtanú 
árulta el a tettes kilétét, aki lát-
ta elmenekülni, miközben a fejé-
ről leesett a sapka. A fejfedőről 
DNS-t is rögzítettek. A menekü-
lésre használt autó rendszámát 
is megfejtették, melyben ket-
ten voltak, segítője 30 ezer fo-
rintért vállalta a fuvart. A nyo-
mozók még aznap szembetalál-
koztak a tettestársakkal. A fő-
kolompost rablás bűntette miatt 
kérték számon a nyírbátori zsa-
ruk, cimborája ellen lopás miatt 
indult eljárás.

MÁJUS 25. 
Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 
személyes benyomások révén kísérte vé-
gig az aktuális járványhelyzetet, ezért a vé-
delmi intézkedéseket betartva látogatás-
sorozatot indított. Többek között megjelent 
az operatív törzs ügyeleti központjában, a 
kiskunhalasi mobil járványkórházban, vala-
mint megtekintette a rendőrség, a kataszt-
rófavédelem és a honvédség intézménye-
it. Az alapvető jogok biztosának értékelése 
szerint a rendőrök rendkívüli erőfeszítése-
ket tesznek a jelen helyzetben. Úgy fogal-
mazott, hogy kivételes szakmai elhivatott-
ságot tapasztalt a kék ruhások részéről.

MÁJUS 30. 
Közlekedési baleset történt Ba-
ja közelében. Kora reggel egy 
Fiat személyautó haladt az 
5501-es úton a város felé, azon-
ban a sofőr túl gyorsan hajtott, 
és egy kanyarban átcsúszott a 
szemközti sávba. Az irányváltás 
során frontálisan ütközött egy 
kamionnal, amely az autót ma-
ga alá gyűrte. A kocsiban utazó 
20 éves férfi és utasa, egy 21 
éves nő azonnal meghalt.

MÁJUS 26. 
Bántalmaztak, gyorskötözővel 
bírtak mozdulatlanságra, majd 
kiraboltak egy román férfit 
Székely település határában. 
Órákkal később találtak rá épí-
tőmunkások az út szélén. Élet-
veszélyes sérüléseket szenve-
dett. A brutális eljárás bosszú-
ból történt. A 48 éves férfi csú-
nyán átejtett egy asszonyt, aki 
a fiaival és a férfi egyik szere-
tőjével vett revansot.

MÁJUS 22. 
Meglepetten nézett farkasszemet a józsef-
városi zsarukkal egy kábítószer-kereske-
dő május 22-én este, amikor kikukucskált 
az ajtaján. Nem sokkal korábban három 
fogyasztó vallott arról, hogy már évek óra 
rendszeres kuncsaftjai a dílernek. Egy II. 
János Pál Pápa téri lakás volt a célpont. 
A kereskedő széles spektrumon dolgozott, 
speedet, marihuánát, LSD-t és varázsgom-
bát kínált vevőkörének. A rajtaütés pillana-
taiban T. Barnabás és egyik barátja tartóz-
kodott a lakásban, mindketten kitágult pu-
pillával fogadták a rendőröket.
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JÚNIUS 5. 
Embercsempészeket kapcsoltak le a 8-as 
főúton egy előre szervezett rendőri akció 
során. Az Ajkai Rendőrkapitányság és a De-
vecseri Rendőrőrs munkatársai a Készenléti 
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nemzet-
közi bűnözés elleni főosztály I. bűnüldözési 
osztály egységével június 5-én hajnalban a 
8-as főúton megállítottak egy magyar rend-
számú Opelt és egy osztrák honosságú Au-
dit. A két autó Ausztria felé tartott hét szír 
állampolgárral, közülük négyen illegálisan 
jutottak Magyarország területére. A két jár-
művezetőt és segítőjüket, valamint a négy 
illegálisan az országban tartózkodó férfit 
előállították a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányságra. A 25 és 26 éves sofőröket 
és 24 éves társukat őrizetbe vették és em-
bercsempészés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozók 
kezdeményezték az ügyészségnél a letar-
tóztatásukat. A zsaruk a magyar jogszabá-
lyoknak megfelelően intézkedtek a négy ha-
társértő visszakíséréséről az ideiglenes biz-
tonsági határzárhoz.

JÚNIUS 6.
Szépen javadalmazott volna egy háromtagú bűnbandának a vegyészke-
dés. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felderítő főosztályának munka-
társai megakadályozták, hogy több mint 100 kiló amfetamin az utcára ke-
rülhessen. Egy tordasi házban fogták el a két magyar és egy szerb férfit, 
akik éppen az anyag előkészítésén tevékenykedtek. A zsaruk rajtaütése-
kor egyikük egy fúrószárat tartott a kezében, azzal készült elegyíteni az 
adalékanyagokat. A nyomozók az alkalmi droglaborban több száz liternyi 
vegyületet találtak kábítószer előállításához. Az amfetamin piacra kerü-
lése esetén 300-500 millió forintot zsebelhettek volna be az elkövetők, 
a lakásban tartott kutatáskor engedély nélkül birtokolt maroklőfegyvert, 
valamint jelentős mennyiségű pénzt is találtak a nyomozók.

JÚNIUS 18.
A főváros belső kerületeinek fo-
kozott biztonságát tűzte zász-
lajára a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság, ez alapján pedig 
kiemelten kezelték a szórako-
zó fiatalok és az ott élők érde-
keit. Nyár kezdetén, a korona-
vírus visszaszorulásával, a zsa-
ruk nagy erőkkel folytatták köz-
rendvédelmi és bűnmegelőzési 
akciósorozatukat az Erzsébet, a 
Deák térre, valamint a VI. és a 
VII. kerületekre koncentrálva. 
Kezdetben a tereket lepték el, 
majd a szigorítások lazulásával 

már a teraszokon, később pe-
dig a zárt helyeken is egyre több 
szórakozni vágyó ember jelent 
meg. A rendőri vezetés, észlelve 
a jelenséget, úgy döntött, hogy 
fokozott jelenlétre van szükség 
a jogsértések megelőzése érde-
kében a bulinegyedben. Első-
sorban a garázda jellegű maga-
tartások, a kábítószer-kereske-
delem, a vagyon elleni bűncse-
lekmények, valamint a körözött 
személyek elfogása érdekében 
nagyobb létszámban tették a 
dolgukat, különös figyelemmel 
a hétvégi időszakra.

JÚNIUS 1. 
Egy székesfehér-
vári erkélyről lop-
ta el a félmilliót 
érő biciklit egy 36 
éves szlovák férfi. 
A megtalálásáért 
összefogott a ke-
rékpáros-társa-
dalom és az inter-
netes közösség, 
majd a kék ruhá-
soknak köszön-
hetően meglett a 
 mountain bike és 
a tolvaj is. Egy pa-
nellakás első eme-
letén élő férfi je-
lentette be, hogy június 1-én virradóra 
nyoma veszett a balkonon tárolt kétke-
rekűjének. Egy pallót támasztott az er-
kélynek a tolvaj, azon keresztül vitte le a 
járművet. A tulajdonos a világhálón osz-
totta meg bánatát egy képet mellékelve, 
és kérte, aki látja, jelentkezzen. A Tapolca 

és Székesfehérvár közötti vonaton figyelt 
föl egy kalauz a járgányra, és azonnal jel-
zett. A férfi Balatonfűzfő állomáson szállt 
le a vonatról, ahol sikerült útját állniuk 
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság zsa-
ruinak. A kerékpárt rövidesen épségben 
visszakaphatta tulajdonosa.

JÚNIUS 10. 
Az M5-ös autópályán Lajos-
mizse térségében egy gépkocsi-
vezető kivonta magát a rendőri 
intézkedés alól, és megpróbált 
elmenekülni. A Készenléti Rend-
őrség munkatársai több kilomé-
teren keresztül, egészen az 5-
ös főútig követték, igyekeztek 
megállítani a járművet, mely-
nek sofőrje elvesztette uralmát 
a gépkocsi felett, és balesetet 
okozott. Kiderült, hogy a sofőr 
illegális bevándorlókat vitt, így 
a közlekedési bűncselekmény 
elkövetésén túl embercsempé-
szés bűntette miatt is eljárnak.

JÚNIUS 11. 
Az országos online kábítószer-
piac egyeduralkodója volt az 
a férfi, akit egy nagyszabású 
nemzetközi akció keretében 
fogtak el két társával együtt 
Horvátországban. Z. Vilmos a 
gyanú szerint egy kiterjedt bűn-
szervezet vezetőjeként legkeve-
sebb 14 ezer csomag pszicho-
aktív anyagot adott el két év le-
forgása alatt. A férfitól elfogása 
után két luxusautót és 8 millió 
forintot foglaltak le, négy hozzá 
köthető ingatlant pedig zár alá 
vettek a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda zsarui.

2 0 2 0 .  J Ú N I U S
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A HÓNAP KÉPE

JÚNIUS 24.
Az V. Kerületi Rendőrkapitányság azt az informáci-
ót kapta a Fővárosi Törvényszéktől, hogy egy tár-
gyalásra tartó férfi lopás áldozata lett. A bíróságra 
tartó idézett a beléptetésnél a fémtárgyai mellett 
az átvilágítóberendezés szalagjára rakta a mobil-
telefonját is, majd annyira sietett, hogy ottfelej-
tette. Amikor visszament a biztonsági szolgálathoz 
megkérdezni, hogy félretették-e a készüléket, nem 
tudtak róla. A kamerafelvételen azonban tisztán 
látszott, hogy az utána érkező magához vette a 400 
ezer forintos készüléket. A belvárosi zsaruk azon-
nal reagáltak, és a törvényszék épületében fülelték 
le abban a pillanatban, amikor mellékhelyiségbe 
igyekezett a tettes.

JÚNIUS 30.
Egy törökbálinti ingatlantulajdonos jelezte a 
hívatlan látogatót. A tolvaj a nyitott kapu-
ban találkozott szembe vele és két kutyájá-
val, ezért menekülőre fogta. Kiszaladt az ut-
cára, ahol társa már várta egy autóban. A 
sofőr megpróbált elmenekülni cimborája ol-
dalán, majd különváltak, hogy nehezebb le-
gyen a rendőrök dolga. Némi különbséggel, 
de mindkét férfit elfogták a zsaruk. Kiderült, 
hogy nemcsak ez az egy eset volt a rovásu-
kon. Szerszámokat, okostelefont, sőt még egy 
telephely portásának az ebédjét is elvették a 
zsákmányszerző körutakon. J. József ellen, 
aki aznap aktív részese volt a cselekmény-
nek, ötrendbeli, alkalmi társával, K. Kevin-
nel szemben hatrendbeli lopás miatt indult 
nyomozás. 

JÚNIUS 25. 
Elfogták a 22 éves F. Antal Richárdot, aki még 
télvíz idején saját édesapjához tört be. A fiatal-
ember az egyik ismerősével autózott a monori 
szülői házhoz, ahol önállóan és otthonosan tevé-
kenykedett. A garázsból különféle szerszámokat 
vitt el, utólag azt állítva pénzszűkébe került, és 
anyagi helyzetének stabilizálására apja meglo-
pását tervelte ki. Később ő szólt apjának a betö-
résről. Az ügyben eljáró monori zsaruk egy isme-
retlentől érkező, az autójukon hagyott cetliről 
értesültek az elkövető kilétéről. A férfi ellen lo-
pás miatt indult eljárás.

RENDŐRTISZTI ESKÜTÉTEL
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 102 hallgatója ünnepélyes 
keretek között, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tett tiszti esküt június 
27-én a budai Várban, a Kapisztrán téren.

JÚNIUS 23.
Bővült a rendőrség kommuni-
kációs portfóliója. Útjára indult 
az új Facebook-oldala, amelyen 
a fontos és aktuális hírek mellett 
kicsit a kulisszák mögé is enged-
nek bepillantást az olvasóknak. A 
hivatalosabb stílust hátrahagyva 
lazább, közvetlenebb a hangvé-
tel az érzelemdús kommunikáció 
mellett, és értelmes eszmecserére 
is lehetőség nyílik.

JÚNIUS 22. 
Hosszan tartó, súlyos betegség 
következtében, életének 68. évé-
ben hunyt el Király Ferenc nyug-
állományú dandártábornok. A 
tábornokot katonai tiszteletadás 
mellett búcsúztatták. Az egy-
kori Bács-Kiskun megyei rend-
őrfőkapitányról szerettei, barátai 
és egykori kollégái emlékeztek 
meg a kaposvári temetőben.

JÚNIUS 21.
Egy 70 éves székesfehérvári férfi-
nak segítettek a zsaruk, aki árok-
ba borult elektromos kerekesszé-
kével. Az idős ember a település 
határában letért a földútról, és az 
árokba borult. A Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság körzeti meg-
bízottjai az Aszalvölgyi-árok kö-
zelében találták meg, és kisegítet-
ték a bajba jutott embert.

2 0 2 0 .  J Ú N I U S



20212021202120211 P Újév,  Fruzsina
 2 Szo Ábel

3 V Benjámin, Genovéva
 4 H Leona, Titusz
 5 K Simon
 6 SZ Boldizsár
 7 Cs Attila, Ramóna
 8 P Gyöngyvér
 9 Szo Marcell
 10 V Melánia
 11 H Ágota
 12 K Ernő
 13 Sz Veronika
 14 Cs Bódog
 15 P Loránd, Lóránt
 16 Szo Gusztáv
 17 V Antal, Antónia
 18 H Piroska
 19 K Márió, Sára
 20 Sze Fábián, Sebestyén
 21 Cs Ágne
  22 P Artúr, Vince
 23 Szo Rajmund, Zelma
 24 V Timót
 25 H Pál
 26 K Paula, Vanda
 27 Sz Angelika
 28 Cs Karola, Károly
 29 P Adél
 30 Szo Gerda, Martina
 31 V Marcella

JANUÁRJANUÁR
 1  H Ignác
 2  K Aida, Karolina
 3  Sze Balázs
 4  Cs Csenge, Ráhel
 5  P Ingrid, Ágota

6  Szo Dorottya, Dóra
7  V Rómeó, Tódor

 8  H Aranka
 9  K Abigél, Alex
 10 Sz Elvira
 11 Cs Bertold, Marietta
 12 P Lídia, Lívia

13 Szo Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin

 15 H Georgina, Kolos
 16 K Julianna, Lilla
 17 Sz Donát
 18 Cs Bernadett
 19 P Zsuzsanna
 20 Szo Aladár, Álmos

21 V Eleonóra
 22 H Gerzson
 23 K Alfréd
 24 Sz Mátyás
 25 Cs Géza
 26 P Edina
 27 Szo Bátor, Ákos
 28 V Elemér

FEBRUÁRFEBRUÁR
 1 H  Albin
 2  K Lujza
 3  Sz Kornélia
 4  Cs Kázmér
 5  P Adorján, Adrián
 6  Szo Inez, Leonóra
 7  V Tamás
 8  H Zoltán
 9  K Fanni, Franciska
 10 Sz Ildikó
 11 Cs Szilárd
 12 P Gergely
 13 Szo Ajtony, Krisztián
 14 V Matild
 15 H Nemzeti ünnep, Kristóf
 16 K Henrietta
 17 Sz Gertrúd, Patrik
 18 Cs Ede, Sándor
 19 P Bánk, József
 20 Szo Klaudia
 21 V Benedek
 22 H Beáta, Izolda
 23 K Emőke
 24 Sz Gábor, Karina
 25 Cs Írisz, Irén
 26 P Emánuel
 27 Szo Hajnalka
 28 V Gedeon, Johanna
 29 H Aguszta, Auguszta
 30 K Zalán
 31 Sz Árpád

MÁRCIUSMÁRCIUS

 1  Cs Hugó
 2  P Nagypéntek, Áron
 3  Szo Buda, Richárd
 4  V Húsvét, Izidor
 5  H Húsvét, Vince
 6  K Bíborka, Vilmos
 7  Sz Herman
 8  Cs Dénes
 9  P Erhard
 10 Szo Zsolt
 11 V Leó, Szaniszló
 12 H Gyula
 13 K Ida
 14 Sz Tibor
 15 Cs Anasztázia, Tas
 16 P Csongor
 17 Szo Rudolf
 18 V Andrea, Ilma
 19 H Emma
 20 K Tivadar
 21 Sz Konrád
 22 Cs Csilla, Noémi
 23 P Béla
 24 Szo György
 25 V Márk
 26 H Ervin
  27 K Zita
 28 Sz Valéria
 29 Cs Péter
 30 P Katalin, Kitti

ÁPRILISÁPRILIS
 1 Szo Munka ünnepe,
   Fülöp, Jakab
 2  V Zsigmond
 3 H Irma, Tímea
 4 K Flórián, Mónika
 5 Sz Györgyi
 6 Cs Frida, Ivett
 7 P Gizella
 8 Szo Mihály
 9 V Gergely
 10 H Pálma, Ármin
 11 K Ferenc
 12 Sz Pongrác
 13 Cs Imola, Szervác
 14 P Bonifác
 15 Szo Szonja, Zsófia
 16 V Botond, Mózes
 17 H Paszkál
 18 K Alexandra, Erik
 19 Sz Ivó, Milán
 20 Cs Bernát, Felícia
 21 P Konstantin
 22 Szo Júlia, Rita
 23 V Pünkösd, Dezső

24 H Pünkösd,
   Eliza, Eszter
 25 K Orbán
 26 Sz Evelin, Fülöp
 27 Cs Hella
 28 P Csanád, Emil
 29 Szo Magdolna
 30 V Janka, Zsanett
 31 H Angéla, Petronella

MÁJUSMÁJUS
 1 K Tünde
 2 Sz Anita, Kármen
 3 Cs Klotild
 4 P Bulcsú
 5 Szo Fatime
 6 V Cintia, Norbert
 7 H Róbert
 8 K Medárd
 9 Sz Félix
 10 Cs Gréta, Margit
 11 P Barnabás
 12 Szo Villő
 13 V Anett, Antal
 14 H Vazul
 15 K Jolán, Vid
 16 Sz Jusztin
 17 Cs Alida, Laura
 18 P Arnold, Levente
 19 Szo Gyárfás
 20 V Rafael
 21 H Alajos, Leila
 22 K Paulina
 23 Sz Zoltán
 24 Cs Iván
 25 P Vilmos
 26 Szo János, Pál
 27 V László
 28 H Irén, Levente
 29 K Péter, Pál
 30 Sz Pál

JÚNIUSJÚNIUS



2021202120212021  1 Cs Annamária, Tihamér
 2 P Ottó
 3 Szo Kornél, Soma
 4 V Ulrik
 5 H Emese, Sarolta
 6 K Csaba
 7 Sz Apollónia
 8 Cs Ellák
 9 P Lukrécia
 10 Szo Amália
 11 V Lili, Nóra
 12 H Dalma, Izabella
 13 K Jenő 
 14 Sz Sztella, Örs
 15 Cs Henrik, Roland
 16 P Valter
 17 Szo Elek, Endre
 18 V Frigyes, Kamill
 19 H Emília
 20 K Illés
 21 Sz Daniella, Dániel
 22 Cs Magdolna
 23 P Lenke
 24 Szo Kincső, Kinga
 25 V Jakab, Kristóf
 26 H Anikó, Anna
 27 K Liliána, Olga
 28 Sz Szabolcs
 29 Cs Flóra, Márta
 30 P Judit, Xénia
 31 Szo Oszkár

JÚLIUSJÚLIUS
 1 V Boglárka
 2 H Lehel
 3 K Hermina
 4 Sz Dominika, Domonkos
 5 Cs Krisztina
 6 P Berta, Bettina
 7 Szo Ibolya
 8 V László
 9 H Emőd
 10 K Lőrinc
 11 Sz Tiborc, Zsuzsanna
 12 Cs Klára
 13 P Ipoly
 14 Szo Marcell
 15 V Mária
 16 H Ábrahám
 17 K Jácint
 18 Sz Ilona
 19 Cs Huba
 20 P Nemzeti ünnep,
   István
 21 Szo Hajna, Sámuel
 22 V Menyhért, Mirjam
 23 H Bence
 24 K Bertalan
 25 Sz Lajos, Patrícia
 26 Cs Izsó
 27 P Gáspár
 28 Szo Ágoston
 29 V Beatrix, Erna
 30 H Rózsa
 31 K Bella, Erika

AUGUSZTUSAUGUSZTUS
 1 Sz Egon, Egyed
 2 Cs Dorina, Rebeka
 3 P Hilda
 4 Szo Rozália
 5 V Lőrinc, Viktor
 6 H Zakariás
 7 K Regina
 8 Sz Adrienn, Mária
 9 Cs Ádám
 10 P Hunor, Nikolett
 11 Szo Teodóra
 12 V Mária
 13 H Kornél
 14 K Roxána, Szeréna
 15 Sz Enikő, Melitta
 16 Cs Edit
 17 P Zsófia
 18 Szo Diána
 19 V Vilhelmina
 20 H Friderika
 21 K Mirella, Máté
 22 Sz Móric
 23 Cs Tekla
 24 P Gellért, Mercédesz
 25 Szo Eufrozina, Kende
 26 V Jusztina
 27 H Adalbert
 28 K Vencel
 29 Sz Mihály
 30 Cs Jeromos

SZEPTEMBERSZEPTEMBER

 1 P Malvin
 2 Szo Petra
 3 V Helga
 4 H Ferenc
 5 K Aurél
 6 Sz Brúnó, Renáta
 7 Cs Amália
 8 P Koppány
 9 Szo Dénes
 10 V Gedeon
 11 H Brigitta
 12 K Miksa
 13 Sz Ede, Kálmán
 14 Cs Helén
 15 P Teréz
 16 Szo Gál
 17 V Hedvig
 18 H Lukács
 19 K Nándor
 20 Sz Vendel
 21 Cs Orsolya
 22 P Előd
 23 Szo Nemzeti ünnep,
   Gyöngyi
 24 V Salamon
 25 H Bianka, Blanka
 26 K Dömötör
 27 Sz Szabina
 28 Cs Simon, Szimonetta
 29 P Nárcisz
 30 Szo Alfonz
 31 V Farkas

OKTÓBEROKTÓBER
 1 H Mindenszentek,
   Marianna
 2 K Achilles
 3 Sz Győző
 4 Cs Károly
 5 P Imre

6 Szo Lénárd
7 V Rezső

 8 H Zsombor
 9 K Tivadar
 10 Sz Réka
 11 Cs Márton
 12 P Jónás, Renátó

13 Szo Szilvia
14 V Aliz

 15 H Albert, Lipót
 16 K Ödön
 17 Sz Gergő, Hortenzia
 18 Cs Jenő
 19 P Erzsébet

20 Szo Jolán
21 V Olivér

 22 H Cecília
 23 K Kelemen, Klementina
 24 Sz Emma
 25 Cs Katalin
 26 P Virág

27 Szo Virgil
 28 V Stefánia
 29 H Taksony
 30 K Andor, András

NOVEMBERNOVEMBER
 1 Sz Elza
 2 Cs Melinda, Vivien
 3 P Ferenc, Olívia

4 Szo Barbara, Borbála
5 V Vilma

 6 H Miklós
 7 K Ambrus
 8 Sz Mária
 9 Cs Natália
 10 P Judit

11 Szo Árpád
12 V Gabriella

 13 H Luca, Otília
 14 K Szilárda
 15 Sz Valér
 16 Cs Aletta, Etelka
 17 P Lázár, Olimpia

18 Szo Auguszta
19 V Viola

 20 H Teofil
 21 K Tamás
 22 Sz Zénó, Anikó
 23 Cs Viktória
 24 P Ádám, Éva
 25 Szo Karácsony, Eugénia

26 V Karácsony, István
 27 H János
 28 K Kamilla
 29 Sz Tamara, Tamás
 30 Cs Dávid
 31 P Szilveszter

DECEMBERDECEMBER
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JÚLIUS 7.
Az elmúlt harminc év legke-
gyetlenebb emberrablása tör-
tént Zuglóban. A tettesek végül 
szabadon engedték az áldoza-
tot. Egy négyfős banda brutáli-
san bánt a XIV. kerületben lakó 
férfival. Egy július 5-én ellopott 
Ford Mustang indította el a nyo-
mozást. A szálak a zuglói férfi-
hoz vezettek. A zsaruk két nap-
pal a kocsilopás után a laká-
sán keresték fel. Barátai éppen 
akkor támogatták ki az ajtón. 
Kiderült, hogy komoly sérülései 
vannak, melyek bántalmazás-
ból erednek. Egy nappal koráb-
ban lakásának mélygarázsából 
elrabolták, és egy XVII. kerületi 
műhelyhez vitték. Szökését úgy 
akadályozták meg, hogy eltör-
ték a lábát, majd agyba-főbe 
verték. Először 5 millió forintot 
követeltek, mely végül 20 milli-
óra emelkedett. A férfi közölte, 
hogy nincs pénze, ezért kény-
szerítették, hogy barátaitól pró-
báljon meg szerezni. Nem si-
került az összeghez hozzájutni, 
ezért végül a Gyömrői úti felül-
járónál szabadon engedték az-
zal, hogy továbbra is tartozik. Az 
emberrablók közül ketten még 
beteglátogatóba is elmentek a 
kórházba, ahol ismét megfenye-
gették. A zsaruknak hamar si-
került azonosítaniuk az ember-
rablókat. Hármat közülük el-
fogtak, a negyedik férfi néhány 
nappal később feladta magát.

JÚLIUS 3.
A Készenléti Rendőrség központi objektumában tettek esküt az 
ország négy rendészeti szakgimnáziumának próbaidős tiszthe-
lyettesei, 399 fiatalt neveztek ki. A KR állományába 67 tiszt-
helyettes került. Kuczik János Zoltán dandártábornok, műve-
leti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KR parancsnoka 
köszöntötte az eskütevőket. A tábornok tiszthelyettesekhez 
szóló beszédében elhangzott, hogy az eskütétellel új időszak 
veszi kezdetét. Vállalták a rendőri pályával járó kötelezett-
ségeket, a hivatásos szolgálattal összefüggő áldozatvállalás 
nagyságát és jelentőségét. Útravalóul megfogalmazta: nyújt-
sanak védelmet és adjanak segítséget a rászorulók részére, 
valamint tartsák tiszteletben az emberi méltóságot és az ál-
lampolgárok jogait.

JÚLIUS 8.
Pintér Sándor miniszterelnök-helyet-
tes, belügyminiszter csapatzászlót 
adományozott a 30 éve megalakult 
Repülőtéri Közbiztonsági Főigazgató-
ság utódjának, a Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságnak. A csapatzászlót ün-
nepélyes keretek között Papp Károly 
altábornagy, a Belügyminisztérium 
közbiztonsági főigazgatója adta át a 
szervezeti egység vezetőjének. Az al-
tábornagy beszédében hangsúlyozta, 
hogy a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
Magyarország légi kapujaként a Bu-
dapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtéren az onnan induló és oda érkező 
utasok biztonságára vigyáz.

JÚLIUS 1.
Új területen debütáltak az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bi-
zottság munkatársai. Húszperces riportműsorokban ezúttal ők kér-
deztek, majd a terület meghívott szakértői válaszoltak közleke-
dési témákban. A pandémia kreatív megoldásokra ösztönözte a 
baleset-megelőzés vezetőit is. A nyár kezdetén laza hangvételű ri-
portműsorral rukkoltak elő, melyet jól fogadott a közönség. A jár-
vány fokozott jelenlétével megcsappantak a közlekedési prevenció 
kommunikációs lehetőségei. A hiányt valamilyen formában pótolni 
szerették volna. Visszaesett a médiameghívások száma, ezért sa-
ját műsort készítettek. Az előre felvett műsorokat KRESZ FM néven 
péntekenként teszik közzé online felületeiken. Saját stábbal és esz-
közökkel veszik fel az anyagot. Elsőként a Teve utcai székház Bűn- 
és Balesetmegelőzési Centrumában forgattak, de a későbbiekben 
külsős helyszínek is szóba kerültek. Állandó műsorvezetők Berzai 
Zsolt alezredes, az ORFK-OBB főtitkára és Tokodi Panna főhadnagy. 
A debütáló műsor meghívott vendége Abelovszky Tamás, a BringaA-
kadémia programvezetője volt, de minden 20 perces anyagban más-
más szakértőt választanak.

JÚLIUS 6.
Minősített esetben akár 15 
esztendő szabadságvesz-
tést is kiszabhatnak ember-
csempészésért – figyelmez-
tettek a zsaruk. A Készenléti 
Rendőrség Nemzeti Nyomo-
zó Iroda nemzetközi bűnül-
dözés elleni főosztály ille-
gális migráció elleni osztá-
lya és a Csongrád-Csanád 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság migrációs ügyek osztá-
lyának jelzése alapján állí-
tottak meg egy személyau-
tót a kalocsai zsaruk Dus-
nokon. A magyar rendszámú 
bérelt Toyotában egy né-
met sofőr és hat férfi uta-
zott, akik a zsaruk kérdésé-
re szír állampolgárnak val-
lották magukat. Az utasok 
sem személyazonosságu-
kat, sem magyarországi jog-
szerű tartózkodásukat nem 
tudták igazolni. A sofőrt em-
bercsempészés bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt 
elfogták, előállították, majd 
kihallgatták.
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JÚLIUS 13. 
A Zala Megyei Rendőr-főkapitány-
ság szakmai felügyeletével szervez-
tek tábort zsaruk és rendőrségi dol-
gozók gyerekei számára Zalaeger-
szegen, a Gébárti-tónál. A program 
nagy segítség a szülők számára, hi-
szen csemetéik felügyeletében és a 
szünidő élménygazdag eltöltésében 
segítséget kapnak a munkáltatójuk-
tól. A nebulók a gazdag programo-
kon keresztül megismerkedtek töb-
bek közt a zsaruk munkájával is.

JÚLIUS 14.
Bűnügyi felügyelet alá helyezte a 
bíróság a 44 éves bicskei M. Gá-
bort. Nem sokon múlott, hogy a 
hétvégi házas településrész egyik 
dűlőútján ittasan elgázoljon egy 
motorost az autójával. Az utolsó 
pillanatban ugrott le az enduróról 
a sértett, így csak a járművön ment 
keresztül. Egyébként is idegesítet-
te a kétkerekű morajlása, de ezen-
felül állítása szerint a kutyáját és a 
macskáját is féltette. 

JÚLIUS 12. 
Egy idős, életjeleket alig mutató asszonyon segítettek a kisvárdai 
zsaruk július 12-én délben. Dombrád egyik utcáján lassan halad-
tak a járőrautóval Székely Zsolt és Molnár Zsolt törzszászlósok, 
amikor észrevették a 76 éves nőt a háza udvarán, arccal előre, a 
sárban feküdt. Gyorsan a fékre léptek, majd bementek az ingat-
lanba. Az idős asszony nagyon rossz állapotban volt, keringését 
alig lehetett kitapintani, és a levegőt is nehezen vette, végtagjai a 
kihűlés jeleit mutatták. Betakarták egy pléddel, majd stabil oldal-
fekvésbe helyezték, és szabaddá tették a légutakat. Az elsősegély 
után azonnal értesítették a mentőket, akik stabilizálták az állapo-
tát, majd kórházba vitték. 

A HÓNAP KÉPE

KÉSZÜLŐDÉS A BALATONNÁL
Hónapokkal a főidény előtt elemzésekkel, egyeztetésekkel, eszközbeszerzéssel és a biztonságos vízhaszná-
latot elősegítő új kezdeményezésekkel hangolódtak a balatoni nyárra a zsaruk. Mire a turistaáradat meg-
érkezik, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság teljes kapacitással készen áll a feladatra. 

JÚLIUS 17.
Egymás után három pomázi üz-
letben próbálkozott a fegyveres 
rabló, mindhiába. Egyik eladót 
sem tudta annyira megfélemlí-
teni, hogy átadják neki a pénzt. 
A helyi körzeti megbízott Dako-
ta nevű kutyájával tett pontot az 
ügy végére, néhány percen belül 
elfogták a haramiát. 

JÚLIUS 16.
Két szőrös szökevényre, Bercire 
és Andára találtak rá a budaörsi 
zsaruk a rendőrkapitányság ud-
varán, amikor beparkoltak szol-
gálati autójukkal. Telefonon ér-
tesítették a gazdát, aki boldogan 
sietett az elkóborolt kiskutyákért, 
mint kiderült, az előző éjszaka in-
dultak világgá. 

JÚLIUS 15.
A koronavírus-járvány a főváro-
si turizmusra is rányomta bélye-
gét. Csendesebbnek ígérkezett, 
de Budapest zsarui a korábbi 
évekhez hasonlóan készültek. A 
szigorítások enyhítésével kisebb 
számban ugyan, de érkeztek kül-
földről is látogatók. Ahogy fo-
galmaztak, munkájuk nagyobb 
rugalmasságot és gyors reagálást 
igényelt. 



34  ZSARU RENDÔRSÉGI MAGAZIN   2020/51–52.

2 0 2 0 .  J Ú L I U S

JÚLIUS 30.
Meghalt egy férfi egy érdi tömegvere-
kedésben. A rendőrség 12 óra leforgása 
alatt azonosította és elfogta az elfajult 
konfliktus több résztvevőjét. Július 30-
án 20 óra körül az Iparos úton két tár-
saság összeszólalkozott. A felhergelt in-
dulatok tettlegességig fajultak, a sértett 
felek egymásnak estek. Több gáz-riasz-
tó fegyverből leadott lövés is eldördült, 
de személyi sérülés nem történt. A két 
társaság botokkal, kövekkel, vascsövek-
kel, ásókkal, késekkel felfegyverkezett 
tagjai válogatás nélkül támadtak az út-
jukba kerülő, ellenérdekű felekre, majd 
néhány perccel később mindenki mene-
külőre fogta. Az összecsapás után egy 
50 éves férfi belehalt sérüléseibe, to-
vábbi 12 embert különböző sérülésekkel 
kórházba vittek a mentők. A Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság egy 36 éves férfit 
emberülés bűntettével, 12 férfit csopor-
tosan, felfegyverkezve elkövetett ga-
rázdaság bűntettével gyanúsított meg. 
A zsaruk mindnyájukat őrizetbe vették, 
és kezdeményezték a letartóztatásukat.

JÚLIUS 23.
Idén volt tíz éve, hogy szolgálatellátás közben életét vesztette Radovic Dusan posztumusz fő-
hadnagy. A XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon 2010. július 23-án zászlósként dolgozó, tiszti 
kinevezését váró szolgálatirányító parancsnok egy közlekedési szabálysértő nyomába eredve 
került a feltartóztatott, majd hirtelen újra elinduló autó kerekei alá a Baross térnél. A kollégái 
máig emlékeznek rá. A 30. életévében hősi halált halt Radovic Dusan előtt bajtársai, ismerősei 
és a budapesti kollektíva képviselői tisztelegtek a zuglói kapitányság Stefánia úti épületénél.

JÚLIUS 19. 
Ismét összehangolt rendészeti 
és bűnügyi ellenőrzést hajtott 
végre Siófokon, a Petőfi sétá-
nyon a Somogy Megyei Rend-
őr-főkapitányság a Készenléti 
Rendőrség és a társszervek be-
vonásával július 19-re virradó-
ra. A razzia során a zsaruk a sé-
tány területén és a környező ut-
cákon közel ezer embert ellenőriztek. A Plázson korzózók között elsza-
porodtak a garázda jellegű cselekmények, jellemző az ittasság és a sok 
sérüléssel járó cselekmény. Ennek megelőzése érdekében léptek fel 
demonstratív jelenlétükkel az odavezényelt egyenruhások. JÚLIUS 29.

Tántorgó, imbolygó, furcsa pó-
zokba merevedő vagy épp mozdu-
latlan emberek bukkantak fel az 
év elejétől Miskolc közterületein. 
A zsaruk több hónapos nyomo-
zással, leleplezések és elfogások 
sorozatával számolták fel a rej-
télyt. A lakosok biztonságérzetét 
veszélyeztették a zombiként, ön-
tudatlan állapotba került egyé-
nek. Egyértelmű volt, hogy vala-
milyen bódító jellegű szer hatá-
sa alatt állnak, ennek járt utána 
a Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Iroda Miskolcra dele-
gált egysége. A veszélyes jelen-
ség mellett megszaporodtak a 

vagyon elleni bűncselekmények. 
Az első akcióra január 17-én ke-
rült sor, amikor öt szerhasználót 
és az őket anyaggal ellátó férfit 
lepleztek le. A rendőri művele-
tek sorozata ezzel kezdődött. A 
komplex problémát úgy akarták 
kezelni, hogy teljesen felszámol-
ják a droggal való fertőzöttséget. 
A razziák egész tavasszal több 
helyszínen folytatódtak. A 18 in-
tézkedésnél összesen 62 ember 
ellen indítottak eljárást, melyek 
közül 12 személy esetében ren-
deltek el letartóztatást, és közel 
2 kilogrammnyi új pszichoaktív 
anyagot foglaltak le a hígítás kü-
lönféle stádiumaiban.

JÚLIUS 20.
A lovas járőrök tanfolyamán 
részt vevők elérkeztek II. vizs-
gájukhoz. A megjelent elöljá-
rók is növelték a vizsgadrukkot: 
Kuczik János Zoltán dandártá-
bornok, a Készenléti Rendőrség 
(KR) parancsnoka, Sipos Gyula 
vezérőrnagy, a Zala, Vereczkei 
Csaba Iván dandártábornok, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője. A zsaruk sikeresen tel-
jesítették a feladatokat.

JÚLIUS 22.
Nemzetközi együttműkö-
dés keretében két új terep-
járó képességű gépkocsit 
kaptak a Bács-Kiskun és a 
Csongrád-Csanád megyei 
zsaruk az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökségtől 
(Frontex). A Land Rover Dis-
covery típusú járőrautókat a 
Frontex Nyugat-Balkán mű-
velete részeként határőrize-
ti feladatokban fogják hasz-
nálni a magyar rendőrök.
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KUTYÁS KÉPZÉS
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság összevont kutyás képzést tartott Gárdonyban, a Velencei-tónál. A négy-
lábúak ezúttal új kihívással találkoztak. A szintfenntartó feladatok mellett vízen, vízben, annak környezetében 
és vízi járműveken hajtották végre a feladatokat. A bűnügyi, közrendvédelmi, személykutatási intézkedésekkel 
egy számukra ismeretlenebb közegben kellett megbirkózniuk.

AUGUSZTUS 3. 
Három-négy hónap zsákmányszerzését mesél-
te el a zsaruknak egy tiszalúci banda legfiata-
labb tagja. A háromfős tolvajbrigád egy speciá-
lis eszközzel szabadította meg az utcán parkoló 
autókat a katalizátoraiktól. Igazoltatáskor egy 
láncos csővágót találtak a debreceni zsaruk 
egy testvérpárnál és a barátjuknál, erről jelez-
tek a Szabolcs megyei rendőröknek. Ennek az 
volt az oka, hogy a megyében az elmúlt hóna-
pokban több bejelentés is érkezett katalizáto-
rok eltűnéséről. A három férfit elszámoltatták, 
melynek során a 19 éves H. Richárd részlete-
sen beszámolt a rendőröknek. Nyíregyházán tíz, 
Miskolcon további négy katalizátor erőszakos 
megszerzését fedte fel a legfiatalabb elkövető. 

AUGUSZTUS 6. 
Jogellenesen próbált bejutni Magyarország terü-
letére egy erőszakosan fellépő, mintegy száz főből 
álló migránscsoport Röszkénél. A határrendészek 
a kísérletet megakadályozták. A migrációs hely-
zetről Röszkén tartott tájékoztatót Halmosi Zsolt 
vezérőrnagy, rendészeti országos rendőr-főkapi-
tányhelyettes és dr. Müller Cecília országos tiszti 
főorvos. A vezérőrnagy adatokat ismertetett arról, 
hogy az elmúlt egy esztendőben hányan és milyen 
formában próbáltak illegálisan bejutni az ország 
területére. Nem mellékesen hozzátette, hogy bár-
kit szívesen fogad az ország, ha a belépésre vo-
natkozó szabályokat betartja. Dr. Müller Cecília 
figyelmeztetett, hogy az illegális bevándorlók ki-
kerülik a szűrővizsgálatokat, ezáltal pedig veszé-
lyeztetik a magyar emberek egészségét. 

AUGUSZTUS 4. 
Egy évtizede augusztus 4-én szolgálatteljesítés köz-
ben elhunyt kollégára emlékeztek a balatonalmádi 
zsaruk: Gamauf János főtörzsőrmestert, a Balaton-
almádi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelőjét, 
megbízott motoros járőrvezetőt halálos lövés ér-
te Alsóörsön. Kollégájuk emléke előtt tisztelegve a 
zsaruk minden évben leróják kegyeletüket. A bala-
tonalmádi sírhelynél elhelyezték az emlékezés virá-
gait, az alsóörsi emlékműnél pedig gyertyát gyújtot-
tak, majd a jelenlegi kapitányságvezető beszédében 
méltatta az elhunyt rendőrt.

AUGUSZTUS 11.
A pápai rendőrök egy 70 éves 
sofőr ellen ittasság miatt nyo-
moznak. Aznap délelőtt Nyárá-
don egy személyautó a vízelve-
zető árokba hajtott. A sofőr úgy 
nyilatkozott, hogy csak elnéz-
te a kapubejárót, mert a szemé-
be sütött a nap, az alkoholszonda 
azonban pozitív értéket mutatott.

AUGUSZTUS 8.
Augusztus 8-án éjjel Zuglóban 
portyáztak a XIV. kerület zsarui. 
Az akció sikeres volt, 20 órakor 
már a 27 éves Cs. Dávidba bot-
lottak a Róna utcában. Az ellen-
séges fellépésű férfi hátizsákjából 
egy nagyobb csomagnyi zöld nö-
vényi törmelék került elő. Kábí-
tószer birtoklása miatt indult el-
járás ellene.

AUGUSZTUS 7.
A Pest megyei nyomozók őrizet-
be vették egy augusztus 7-én este 
Érden történt emberölés két gya-
núsítottját. A 47 éves áldozatot sa-
ját ágyában bántalmazták, majd 
késsel többször megszúrták, mert 
az elkövetők szerint nem tetszett 
a viselkedése. A két férfit ember-
ölés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt vették őrizetbe.
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AUGUSZTUS 17.
Egyedülálló kezdeményezés-
sel rukkolt elő a Veszprém Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság. Táncoló jelzőlámpák né-
ven üzembe állították a Veszp-
rémi Pannon Egyetem által ki-
fejlesztett új szoftvert. A progra-
mot prevenciós céllal hozták lét-
re, hogy a gyalogos-átkelőhely-
nél várakozók figyelmét lekös-
sék, illetve felhívják a figyelmet 
a rájuk leselkedő veszélyekre. A 
szoftver alapja, hogy egy érzé-
kelőt csatlakoztatnak a lámpá-
hoz, ami piros jelzés esetén mű-
ködésbe lép. Ha az ehhez szink-
ronizált mozgásérzékelő fogja a 
jelet, úgy a LED-kijelző bekap-
csol, és a táncos lábú gyalogos 
mozdulatai egy pálcikafigura ké-
pében jelennek meg. Zöldnél a 
kijelző kikapcsol, és a gyalogos 
átkelhet az úttesten.

AUGUSZTUS 12. 
Dunakeszin, a Rendészeti Oktatási és Kiképző Köz-
pontban oktatnak drónkezelési ismereteket a zsa-
ruknak a Készenléti Rendőrség Különleges Szol-
gálatok Igazgatóságának szakemberei. Több mint 
egy éve alakult ki ez a képzési módszer. Tavaly né-
hány hónap alatt 60 zsaru vizsgázott le a különle-
ges tudást igénylő szakterületen. Év végéig pedig 
200 újonnan vizsgázott drónkezelő dolgozik majd az 
állományban. A rendőri munka során egyre inkább 
kiemelt szerepet kap az eszközhasználat a felde-
rítésben, a határrendészeti feladatok ellátásában, 
rendvédelmi vagy bűnügyi műveleti döntések elő-
készítésében.

AUGUSZTUS 14. 
Ismét fokozott ellenőrzést tartottak a budapes-
ti éjszakában a főváros zsarui augusztus 14-én 
éjjel. Három belvárosi kerület biztonsága felett 
őrködtek egyenruhás és civil ruhás zsaruk a 
társszervek munkatársaival közösen. Így közel 
300 ember biztosította az V., VI. és a VII. kerület 
nyugalmát. A szórakozóhelyeket, utcákat és te-
reket ellepték a zsaruk. Elsősorban megelőzési 
célú volt a jelenlét, hogy a szórakozni vágyók ne 
essenek áldozatul a bűnözőknek. A kontrollt egy 
mobil ellenőrzési pontról irányították a vezetők, 
ahol semmi nem maradhatott titokban. A rugal-
mas reagálás érdekében a kamerák folyamato-
san aktuális képeket sugároztak.

AUGUSZTUS 13.
Kollégái, tisztelői és családok búcsúztatták Ko-
pasz Árpád nyugállományú dandártábornokot, mi-
niszteri díjas rendőrségi főtanácsost Szolnokon. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitány-
ság volt vezetője életének 73. évében, augusztus 4-
én hunyt el. Katonai tiszteladás mellett búcsúztak 
tőle. A rendszerváltás időszakában volt rendőrfő-
kapitány-helyettes. Kezdeményezőnek és újítónak 
számított, vezetőtársaival szerepet vállalt a veze-
tői rendszer korszerűsítésében, a számítógépesítés-
ben, a bevetési központ kialakításában, és részt vett 
nemzetközi projektekben is. Rendőrfőkapitányi be-
osztásba 1996-ban nevezték ki. 

AUGUSZTUS 16. 
A Siófokon megrendezett 
 Beach Body Fitness Kupa két-
napos rendezvénysorozatán 
kapott helyet a Pump and Run 
megmérettetés. A Pump and 
Run külön kategóriát hirdetett 
rendészeti és katonai területen 
szolgáló nevezőknek. A „Nyomj 
és fuss!” elnevezésű verseny-
szám nem ismeretlen a fegy-
veres testületekben szolgálók 
számára, ugyanis az éves fi-
zikai alkalmassági felmérőnek 
többek között ez is két kompo-
nense. Ez a két mozgásforma 
tökéletes az erőállapot felmé-
résére. A rendészeti és katonai 
férfi egyéni kategóriát, egyben 
a nyílt versenyt Kukucska Ger-
gely törzszászlós nyerte (Ter-
rorelhárítási Központ). A női 
egyenruhás és nyílt kategória 
győztese pedig Szűcs Réka őr-
mester, az Emődi Rendőrőrs 
járőre lett.
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AUGUSZTUS 18.
A szünidő kezdetével tíz héten 
keresztül táboroztatták a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság 
munkatársainak gyermekeit, 
hogy a szülők mindaddig zavar-
talanul dolgozhassanak. A nap-
közis és ottalvós táborokban ösz-
szesen 450 gyermek vett részt.
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AUGUSZTUS 21.
Egy figyelőszolgálat eredményeképpen 
kábeltolvajokat értek tetten a tatabányai 
nyomozók. Az elkövetők egy ipari kábel-
től rogyadozó Suzukival akartak távozni a 
helyszínről, de nem jutottak messzire. 
Egy bezárt erőmű melletti telephely kör-
nyékén az utóbbi időben igen aktívak vol-
tak a tolvajok, ezért szerveztek figyelőszol-
gálatot a nyomozók augusztus 18-án a te-
lephelyre. A zsaruk a rejtekhelyről gyorsan 
kiszúrtak egy fehér Suzukit, melyről sejtet-
ték, hogy nem a környéken lakóké. Hajnali 
három órakor indult el az autó megpakol-
va a vastag kábelekkel. A gépkocsi hátulja 
szinte az aszfaltot súrolta, miközben Kör-
nye irányába haladtak. 
A rendőrök a településen megállították az 
autót, azt látták, hogy a sofőr melletti ülé-
sen egymás ölében ülnek még ketten, egy 
férfi és egy nő. A kocsiban mintegy 80 mé-
ternyi kábelt szállítottak, továbbá szerszá-
mokat, erővágót, levágott lakatot és fű-
részt. A két férfit őrizetbe vették, a bíróság 
pedig augusztus 21-én döntött letartózta-
tásukról.

AUGUSZTUS 23.
Özönvízszerű csapadék zúdult Sátor-
aljaújhelyre augusztus 23-án. A víz-
tömeg váratlan helyzetet teremtett. 
A 37-es főút aluljáróját egy pillanat 
alatt elöntötte az eső. A vízzel meg-
telt teknőben rekedt egy négyfős 
nyírségi család autója. A kocsiban 
fejtámláig állt a víz. A zsaruk, látva a 
pórul járt famíliát, emberségből je-
lesre vizsgáztak. Az anyát és 12 éves 
kislányát saját költségükre vitették 
taxival haza, míg az édesapa meg-
várta az autómentő megérkezését.

AUGUSZTUS 20.
A Készenléti Rendőrség lovas alosztálya testesíti meg egyben a Nemzeti Lovas Díszegysé-
get, amelynek tagjai az augusztus 20-ai ünnep alkalmából sorfalat állnak a Parlamentnél. 
Az alosztálynál 6 órától kezdődnek az előkészületek az aznapi díszelgéshez. Az állami pro-
tokoll számukra magasztos feladat, ezért minden apró részletnek stimmelnie kell. Rendkí-
vül fontos az egység szimbolizálása, a kifogástalan oszlopokba és sorokba rendeződés. A 
Nemzeti Lovas Díszegységben jelenleg jellemzően fekete nóniuszok vesznek részt lovasaik-
kal. Állami ünnepek alkalmával ők viszik a lovassági csapatzászlót, ami mindenki számára 
tekintélyt parancsoló látvány.

AUGUSZTUS 24.
A paksi Duna-parton, a Gesz-
tenyesornál horgonyzó álló-
hajón szórakoztatta a közön-
séget a Készenléti Rendőrség 
Zenekara augusztus 24-én. 
Ezen a helyszínen négy éve 
szerveznek fúvószenei kon-
certeket hazai és nemzetközi 
művészek, együttesek, zene-
karok közreműködésével. A 
ma már fesztiválnak számító 
többnapos program első nap-
ján lépett fel a KR zenekara. 

AUGUSZTUS 25.
Ünnepélyes külsőségek kö-
zött, de közvetlen módon, sze-
mélyes hangvétellel búcsúzott 
el közel harmincévnyi szolgá-
lat után Vereckei Csaba Iván 
dandártábornok Borsod-Aba-
új-Zemplén megyétől. Az ese-
ményre a Miskolci Rendvédel-
mi Technikumban került sor, 
ahol minden együtt volt: rend-
őri vezetők, társszervi elöljá-
rók, díszegység, csapatzászló 
és temérdek emberi gesztus. 
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AUGUSZTUS 26.
Az Országos Rendőr-főka-
pitányság és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rend őr-
főkapitányság a Szolnoki He-
likopterbázison rendezte meg 
idén a mélységi ellenőrzési és 
közterületi támogató alegy-
ségek kétnapos, VI. országos 
versenyét. A versenyen kom-
mandós csapatok mérték ösz-
sze tudásukat a legkülönfélébb 
gyakorlatokban. Az első he-
lyen immár negyedik alkalom-
mal a Békés Megyei Rend őr-
főkapitányság végzett. Össze-
sen 15 csapat vett részt a lö-
vészeti, intézkedéstaktikai és 
az ügyességi feladatok végre-
hajtásában. A szervezők célja 
az volt, hogy az ország speci-
ális egységeinek tudását fel-
mérjék, komfortzónájukból ki-
zökkentve mutassák meg fel-
készültségüket. A verseny több 
mint 24 órás volt, mely során 
mindössze négyórás pihenőt 
kaptak az indulók, mindvégig 
feszített tempóban kellett vé-
gighaladniuk a kijelölt állomá-
sokon.
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SZEPTEMBER 7.
Remeteszőlősön, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Adylige-
ti Rendőrképző Akadémiájának szeptember 7-i évnyitóján 181 rend-
őrtanuló állt vigyázzban az elöljárók előtt. Többszörösen rendhagyó 
ünnepséggel kezdődött a rendőrség új tiszthelyettesképzési struk-
túrájába illesztett 10 hónapos, a kezdetektől beosztásokra orientált 
oktatási formája. Adyligeten egyenruhás szolgálati ágakra: közrend-
védelmi, határrendész és útlevélkezelő járőr beosztásokra oktatják 
szeptembertől a jelentkezőket. Ez az új típusú, intenzív alapoktatás, 
mely a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, az idei tanévben 
kezdődött az intézményben. A tanévnyitó elöljárója, Pozsgai Zsolt ve-
zérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szerint 
a gyakorlatorientált képzés egyszerre célozza meg a rutin és a krea-
tivitás fejlesztését.

SZEPTEMBER 4. 
Különleges és egyben védett nö-
vényfajok csempészei és keres-
kedői ellen folytat nyomozást a 
Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Iroda környezeti bű-
nözés elleni alosztálya. Termé-
szetkárosítás bűncselekmény-
nyel nyolc magyar állampolgárt 
gyanúsítottak meg a nyomozók 
Az elkövetők online árultak vé-
delem alá eső, ritka kaktuszo-
kat. A kutatások során számos 
ritka faj több tízezer példányát 
találták meg a zsaruk. A védett 
kaktuszok között olyan külön-
leges faj is volt, melyet a tudo-
mány is csak 2013-ban fedezett fel. A rendőrök információi szerint a 
védett fajokat négy magyar polgár csempészte be Mexikóból. Az or-
szágba érkezésükkor poggyászaikba 1200 védett növényt rejtettek, 
köztük voltak a veszélyeztetett fajok egyedei is. A KR NNI környezeti 
bűnözés elleni alosztálya más országok hatóságaival együttműköd-
ve küzd a hasonló cselekmények ellen, az ilyen jellegű bűneseteket 
az Európai Unió 2017-ben kiemelt jelentőségűvé minősítette.

SZEPTEMBER 1. 
Szeptember 1-én indították 
útjára a 31. tanévet új ne-
vén a Körmendi Rendészeti 
Technikumban. A cél szakma-
ilag és erkölcsileg jól felké-
szült tiszthelyettesek képzé-
se. A tanévnyitó ünnepség a 
járvány okozta veszélyhelyzet 
miatt szerényebb és rövidebb 
volt, mint az előző évben, de 
ez a lényegen nem változtat. A 
képzést, a törvény értelmében 
magasabb szintű szakmai tar-
talommal, a szolgálatokra tör-
ténő célirányos felkészítéssel 
biztosítják.

SZEPTEMBER 2. 
A szeptemberi iskolakezdés-
sel szolgálatba léptek az is-
kolaőrök, akik olyan helyszíne-
ken kezdték meg a tevékeny-
ségüket, ahol az intézmény-
vezető szükségesnek érezte. 
Szeptember elején 423 iskolá-
ban léptek szolgálatba, továb-
bi 55 helyszínre a toborzás és a 
képzés ekkor még folyamatban 
volt. Az iskolaőrség külön ren-
dészeti szervként, rendőrségi 
irányítás alatt jött létre. Fel-
adatuk azon intézmények bel-
ső rendjének fenntartása, ahol 
erre leginkább szükség van.

A HÓNAP KÉPE

RAJZPÁLYÁZAT
Az Országos Rendőr-főkapitányság a tavasszal meghirdetett centená-
riumi rajzpályázatán kimagaslóan szereplő gyerekeket látta vendégül 
a Rendőrségi Igazgatási Központban szeptember 10-én. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen három kategóriában értékelték a helyezetteket, 
de a több száz induló mindegyike kapott ajándékot, ha utólag is.
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SZEPTEMBER 28. 
Szabadidejükben kertrendezé
sen dolgozott a Készenléti Rend
őrség két munkatársa, amikor a 
szomszéd asszony rosszul lett. 
A zsaruk azonnal segítettek, a 
mentők megérkezéséig mell
kaskompressziót alkalmaztak az 
idős nőn, végül sikerült vissza
hozni a szívműködését.

SZEPTEMBER 25.
Pillanatnyi figyelmetlenség oko
zott tömeges balesetet és ki
lencórányi pályalezárást az 
M70es sztrádán szeptember 25
én délben. Egy kamionsofőr nem 
vette észre időben az előtte álló 
teherautókat, majd egymásnak 
lökte a járműoszlop résztvevő
it. A balesetben két ember súlyo
san sérült. 

SZEPTEMBER 24.
Az egy hónapos alapkiképzés zá
rásaként járőrbajnokságot szer
veztek a tanulóknak a Körmen
di Rendvédelmi Technikumban. 
A 25 kilométeres menetgyakor
laton 12 különféle feladatot rejtő 
állomással kellett megküzdeniük 
a diákoknak. A győztes osztály
nak tortát ajánlottak fel. 

SZEPTEMBER 14.
Nemzetközi együttműködés keretében végzett egyhetes ellenőrzést 
a magyar rendőrség. A vasút biztonsága érdekében szeptember 7-től 
14-ig tartott kontroll célja elsősorban a megelőző tevékenység és a 
figyelemfelhívás volt. A 4. Rail Action Week elnevezésű nemzetközi 
vasúti ellenőrzést több szempont alapján állították össze. A vasúti 
átjárón áthaladás szabályainak megsértését figyelve ellenőriztek 
gyalogost, kerékpárost, gépkocsivezetőt, sőt, még a mozdonyveze-
tők sem maradhattak ki a sorból. Különös figyelmet szenteltek a vas-
úti szabálysértések elkövetésének megszakítására. A rendőrség az 
együttműködő szervezetekkel lebonyolított országos akcióban 1512 
vasúti átjárót, 2612 járművet ellenőrzött, 985 gyalogost és 424 bicik-
list igazoltatott. Egy hét leforgása alatt 26 szabálysértési eljárás in-
dult, valamint 197 személlyel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. 
A vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, illetve vasúti 
szabálysértés elkövetése miatt 219 embert figyelmeztettek. 

SZEPTEMBER 11. 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a veszély-
helyzetre való tekintettel új kezdeményezéssel 
jelentkezett naponta hivatalos Facebook-olda-
lán Mesél a rendőr címmel. Ez a közlemény volt 
olvasható a police.hu rendőrségi honlapon már-
cius végén. A világhálón a járványhelyzet nehéz 
hónapjai alatt a zsaruk olvastak fel meséket a 
gyerekeknek, a videókat naponta átlag 18 ezren 
nézték, hallgatták meg. Kétnapos rendezvényt 
tartottak a rendőrség Teve utcai székházában a 
program zárásaként. Szeptember 11-én Terdik 
Tamás dandártábornok, Budapest rendőrfőka-
pitánya elismeréseket adott át a program részt-
vevőinek, másnap pedig már a gyerekeké volt 
a Rendőrségi Igazgatási Központ auditóriuma. 
A fővárosi zsaruk ismét mesékkel, gyerekda-
lokkal és kutyás bemutatóval kedveskedtek az 
aprónépnek.

SZEPTEMBER 12.
Egy jogosítvány nélkül vezető iváncsai férfi fé-
nyes nappal halálra gázolt egy kerékpárost, 
majd elhajtott a baleset helyszínéről szeptember 
12-én. Egy 72 éves, vétlen iváncsai férfi vesztet-
te életét a település egyik útkereszteződésében. 
A fejsérülést és több nyílt csonttörést elszenve-
dő biciklisen már nem tudtak segíteni. A baleset 
okozója a rendőrök kiérkezése előtt elhajtott a 
helyszínről. A szakértői vélemény szerint az áldo-
zatot nagy sebességgel gázolták el. Kiderült, egy 
ételfuvarozó cég alkalmazottja okozta a balese-
tet. Amikor a zsaruk a lakóhelye felé tartottak, 
az elkövető édesanyja már messziről integetett, 
hogy fia a házban van, és szeretné feladni ma-
gát a hatóságnak. A 23 éves P. Patrikkal szem-
ben segítségnyújtás elmulasztása bűntettének 
és halálos közúti baleset okozása vétségének 
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

SZEPTEMBER 19. 
Az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága több 
partnerével együtt vett részt 
a fővárosi motorosrendezvé-
nyen szeptember 19-én. A  Mo-
tomia fő helyszíne a XI. kerületi 
KTM-centrum volt. Az ORFK-
OBB a rendezvényre „pilótaki-
képző” paddal érkezett, ame-
lyen a bátrabbak átélhették, 
mennyire bírják a túlpörgést. 
A zsaruk a motorral érkezőket 
kisebb csoportokra bontva, 
felvezetéssel vitték ki a Rend-
őrségi Oktatási és Kiképző 
Központ nagytétényi bázisára, 
ahol két pályán próbálhatták 
ki magukat. 

SZEPTEMBER 15.
A Tabi Rendőrőrs munkatársai 
a siófoki zsaruk segítségével 
egyszerre több helyszínen tar-
tottak kutatást szeptember 15-
én. Az intézkedések során 13 
millió forintot, 15 tő cannabist, 
valamint kábítószergyanús 
anyagot foglaltak le. Az egyik 
hétvégi ház átvizsgálásakor en-
gedély nélkül tartott lőfegyve-
reket, távollátó optikát, hang-
tompítót, lőszereket, vadászat-
hoz használt további eszközö-
ket és vadtrófeát is találtak. Az 
akció során nyolc embert fog-
tak el. A nyomozók négy főt ká-
bítószer birtoklása vétségének, 
a tabi O. Józsefet és egy 30 éves 

kányai férfit kábítószer birtok-
lása és kábítószer-kereskede-
lem bűntettének, a szintén tabi 
F. Evelint és a siófoki V. Ádámot 
kábítószer-kereskedelem bűn-
tettének megalapozott gyanú-
ja miatt hallgatták ki, a bíróság 
elrendelte letartóztatásukat.
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OKTÓBER 2.
Az ország több megyéjében már a levegőből fi-
gyelik a szabálytalan közlekedőket drónok se-
gítségével, így Somogy megyében is a fokozott 
közúti ellenőrzések során. A Nagyatádi Rendőr-
kapitányság október 2-án Berzencén és környé-
kén kontrollálták a közlekedőket. Az akció cél-
ja az agresszív, a többi járművezetőt veszélybe 
sodró, illetve hátrányba hozó szabálytalanságo-
kat elkövető autósok forgalomból való kiszűrése 
volt. A rendőröknek többek között a tilos jelzésen 
áthaladás, előzési és elsőbbségadási szabályok 
megsértése, gyermekbiztonsági rendszer hiánya, 
illetve biztonsági öv használatának elmulasztá-
sa miatt kellett intézkedniük. Az egyenruhások 
új típusú kiszűrési módszert is bevezettek, most 
már nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal 
is ellenőrzik a közlekedésbiztonsági tekintetben 
legkritikusabb pontokat. Az alkalmazott drónok 
biztonságos távolságból és helyzetből készítenek 
kiváló minőségű videófelvételeket az észlelt for-
galmi szituációkról, szabályszegésekről. A zsa-
ruk által használt eszközök harmincszoros op-
tikai zoommal vannak felszerelve, ami nemcsak 
a szabálytalan közlekedők kiszűrésére, hanem a 
rendezvények biztosítására is alkalmas. 

OKTÓBER 1. 
Tapolcán átadták a második okoszebrát október 1-én, segítve ezzel a gyalogosok biz-
tonságos közlekedését. A zebra mellett villogó prizmasor figyelmezteti az autósokat: 
gyalogos kel át az úton. Idén a Juhász Gyula utcai átkelőt korszerűsítették. A kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyeken a szenzoros oszlopoknak vagy újabban már kameráknak kö-
szönhetően érzékeli a zebrákhoz érkező járókelőket, és a zebrák mellett villogó prizma-
sorral jelzi a járművezetőknek a gyalogos átkelési szándékát. A rendszer része a kiegé-
szítő világítás is, mely a gyalogátkelőt a járdánál világítja meg, hogy már akkor látható 
legyen a gyalogos, mielőtt a zebrára lépne.

OKTÓBER 14.
Egy fiatalember étkezdék ételkiadó ablakait feszegette ki, és a helyiségbe 
behatolva pénzt lopott Terézvárosban. Több gyorsétterembe is úgy jutott 
be az elkövető, hogy az ételkiadó utcára nyíló ablakát elhúzta vagy kife-
szegette, és azon keresztül bemászott. Pénzt, az egyik helyről pedig egy 
iPadet is ellopott. Egymás után két alkalommal is megjelent a tettes ott, 
ahonnan az eszközt is meglovasította. A VI. Kerületi Rendőrkapitányság 
járőreinek kamerák felvételei alapján sikerült felgöngyölíteni az ügyet. 
Egy 17 éves fiút fogtak el a Teréz körút és a Podmaniczky utca sarkánál, 
aki elismerte a bűncselekményt, megmutatta, hová dugta el a készüléket.

OKTÓBER 10. 
A mintegy ötéves alapozás után a rendészeti jégkorongválogatott első 
mérkőzését vívta a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett baj-
nokságon. A történelmi pillanatra október 10-én a Pesterzsébeti Jég-
csarnokban került sor, ahol az országos bajnokság IV/B ligájában mérte 
össze tudását a zsarukülönítmény a Kalózok Hoki Klubbal. A kékek első 
országos bajnoki részvétele jól alakult: az első harmadban végig vezet-
tek. A második harmad végén az ellenfél 4–4-nél kiegyenlített, majd a 
véghajrában végül 7–5-ös állást rögzített az eredményjelző. A rendőr 
hokisok lelkesedése ennek ellenére nem lankadt, szeretnének minél 
jobb eredményt elérni, majd nemzetközi viadalokra is kijutni. 

OKTÓBER 15.
Hamar kiderítették a miskolci zsa-
ruk, ki volt a kazincbarcikai késelés 
elkövetője. Éjjel érkezett a bejelen-
tés, és nem volt szemtanú, sem ka-
merakép. Ráadásul a sértett ösz-
szekuszálta a nyomokat, igyekezett 
félrevezetni a hatóságot. A megtá-
madott férfi kitalált egy mesét: a 
ház előtt dohányzott, amikor csak 
úgy belészúrtak a mellkasába egy 
kést. A zsaruk a hihetetlen törté-
netből kibogozták, hogy 19 éves 
élettársa egyik összezördülésük al-
kalmával támadta meg. A sértett őt 
akarta fedezni. A lány ellen élet-
veszélyt okozó testi sértés bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt 
indítottak eljárást. 

OKTÓBER 17. 
Zsaruk lepték el Zugló utcáit 
október 17-én éjjel. Közleke-
désrendészeti akciót szerve-
zett a XIV. Kerületi Rendőr-
kapitányság közrendvédel-
mi állománya több társszerv 
közreműködésével. Az akció 
során tíz embert állítottak 
elő bűncselekmény gyanú-
ja miatt. 
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OKTÓBER 26.
Túlzásba esett az a rudabányai 
férfi, aki közel 1,75 tonnányi cser-
makkot szedett fel és rakott ko-
csijába október 26-án. A zsaruk a 
Rudabánya és Ormosbánya közöt-
ti erdős területen tartóztatták fel 
a 23 éves F. Rajmundot. A fiatal-
ember az Északerdő Zrt. tulajdo-
nát képező csermakkot fuvarozta 
eladásra. Szabadlábon hagyása 
mellett lopás vétségének megala-
pozott gyanúja miatt indítottak el-
járást ellene, és lefoglalták a fel-
tételezhetően korábbi makkügy-
letekből származó pénzt is.

OKTÓBER 28.
Nemzeti dohányboltokból lo-
pott az az 51 éves férfi, aki azt 
használta ki, hogy vékony test-
alkata miatt viszonylag kis ré-
seken is be tud mászni egy-egy 
helyiségbe. A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomo-
zói országos koordinációban 
fogták el az elkövetőt. Nyáron 
kezdődött a sorozat, június 16-
án Balatonalmádiban, öt nap-
pal később pedig Felsőörsön lá-
togatott meg egy trafikot az el-

követő. Pénzt, dohányterméket 
és márkás röviditalokat vitt el a 
tettes. Kiderült, hogy Cs. László 
több esetben tetőbontással ju-
tott be az épületekbe, mert kar-
csú alkata miatt könnyen befért 
a tetőlécek között, máshol pedig 
a falat bontotta ki. A férfinak 
néhány ügyben társa is akadt a 
45 éves Cs. Béla személyében. 
Magyarországon mintegy nyolc 
esetet egyesítettek a nyomozók. 
Az elkövetők letartóztatásban 
várják ügyük folytatását.

OKTÓBER 27.
Két rossz szándékú férfi len-
dült akcióba október 27-én 
kora délután a Keleti pálya-
udvarnál. Egy illuminált álla-
potban pihenő, kiszolgáltatott 
embertől vették el az értékeit. 
A Készenléti Rendőrség járő-
rei elfogták, majd a cinkoso-
kat a VIII. kerületi nyomozók 
kifosztás bűntette miatt hall-
gatták ki gyanúsítottként.
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A HÓNAP KÉPE

ROMHÁNYBAN TRÉNINGEZTEK
Nógrád megye különböző pontjairól és a fővárosból érkeztek szolgálati ebek Romhányba, hogy tovább gyarapítsák szak-
mai tudásukat. Délelőtt tréningeztek, a délután pedig közös közterületi feladatellátással telt a kutyás rendőrök számá-
ra. Az ebek és egyenruhás gazdáik új impulzusokkal gazdagodtak a képzés során, melyeket a jövőben hasznosíthatnak.

OKTÓBER 24.
Egy karanténba kényszerült 
3 éves kisfiú és családja készí-
tett a Szerencsi Rendőrkapitány-
ság őket ellenőrző járőreinek 
ajándékként egy szolgálati autót 
krepp-papírból. A bájos kollázs-
ra annyit írtak a szülők: „Köszön-
jük a munkájukat! Sok erőt és ki-
tartást kívánunk!” 

OKTÓBER 22.
Halmozta az ellene induló el-
járásokat a 26 éves fővárosi H. 
Rená tó. Engedély nélkül, ittasan 
és kábítószertől befolyásolt álla-
potban vezette autóját, de ez még 
nem minden. Ennél súlyosabb 
szabályszegések is terhelik a lel-
kiismeretét. A józsefvárosi zsa-
ruk elfogták az előlük menekül-
ni szándékozót, aki, mint kide-
rült, gépkocsifeltörésben is szo-
rosan érintett. 

OKTÓBER 21.
Az esztergomi zsaruk fuvarozá-
si csalókat fogtak el. A tettesek 
épp csak megszűnt cégek refe-
renciáival vállaltak szállításokat, 
így aztán a szállíttatók alaposan 
meglepődtek, hogy az áru soha-
sem érkezett meg a címzetthez. 
Az ügyben négy férfit vettek őri-
zetbe a nyomozók, a bíróság le-
tartóztatta az elkövetőket.
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NOVEMBER 1. 
Eskütételre sorakoztak fel a 
rendőrség tiszthelyetteskép-
zésének új tanulói november 
2-án. Négy településen, négy 
képzési helyszínen: Adylige-
ten, Miskolcon, Körmenden 
és Szegeden avatták próba-
idős őrmesterré a tíz hónapos 
járőrképzési program résztve-
vőit. A leendő tiszthelyettesek 
az első két hónapban mun-
kavállalóként vettek részt a 
rendszerben. A rendőri veze-
tők beszédükben elmondták a 
frissen esküt tevőknek, hogy 
feladatellátásuk színvonala 
döntően befolyásolja hazánk 
megítélését, legyenek büsz-
kék arra, hogy mások javára 
szolgálhatnak, és védhetik az 
arra rászorulókat.

NOVEMBER 6.
Láthatóságot javító közlekedésbiztonsági eszközökkel várták 
a Light Friday akció keretében az érdeklődőket országszerte a 
zsaruk. Ingyenesen osztottak fényvisszaverő eszközöket a me-
gyék és a főváros kijelölt benzinkútjain. A Látni és látszani 2020 
baleset-megelőzési kampány keretében az Országos Rend őr-
főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága hirdet-
te meg a kampányt, melyhez minden rendőr-főkapitányság és a 
megyei baleset-megelőzési bizottságok is csatlakoztak.

NOVEMBER 3.
Ünnepélyes keretek között, meghívott vendégek je-
lenlétében adták át Kisigmándon az autópálya- és a 
forgalom-ellenőrző alosztály felújított épületét, amit 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját telephelyén biz-
tosít a rendőrség számára. A 43 milliós beruházás az 
Országos Rendőr-főkapitányság, a Komárom-Eszter-

gom Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Közút 
hathatós együttműködésének köszönhetően valósul-
hatott meg. Az M1-es autópálya bővítése, valamint az 
észak–déli irányú gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 
tette indokolttá, hogy a tatabányai bázis átkerüljön 
egy frekventáltabb helyre, ezáltal a járőrök gyorsabban 
tudjanak reagálni egy esetleg bekövetkező eseményre.

NOVEMBER 7.
Budapest belvárosában öt szektorra osztva nagyszabású akciót hajtottak végre a Budapesti Rend őr-
főkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrséggel (KR), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és Erzsé-
betváros Rendészeti Igazgatósága támogatásával november 7-én 20 órától kezdődően és másnap is. 
A razzia célja a szórakozóhelyek, valamint a kijárási korlátozás betartásának ellenőrzése volt. A ren-
dőri kontroll eredményeként 38 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a maszk viselésének 
elmulasztása miatt, kilenc üzletet pedig bezárattak. Az V., VI. és a VII. kerületben a rendőrkapitány-
ság-vezetők saját hatáskörben személyesen irányították a célzott ellenőrzéseket. 

NOVEMBER 11.
Véradó akciót szerveztek a 
Rend őrségi Igazgatási Köz-
pontban. A kétnapos véradá-
son közel 200 hivatásos zsaru 
és rendőrségi munkatárs vett 
részt. Ebben az évben csak a 
Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság állománya közel 440 liter 
vért adott a társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében.

NOVEMBER 10.
Három héttel a november végi, 
online vásárlási roham, a Black 
Friday előtt 16 ország részvéte-
lével nagyszabású nemzetközi 
akciót szervezett az Europol. A 
kétnapos intézkedéssorozat alatt 
22 internetes csalás gyanúsított-
ját fogták el. Az internetes csalá-
sok száma évről évre növekszik 
– figyelmeztetett a rendőrség. 
Éppen ezért az online vásárlá-
sok biztonságosabbá tétele érde-
kében ajánlásokat, illetve szabá-
lyokat fogalmaztak meg a szak-
emberek, melyeket mindenki-
nek célszerű betartani. Gondol-
kodj, mielőtt kattintasz! – ez volt 
az október végén zárult Európai 
Kiberbiztonsági Hónap mottója.
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RAJTAÜTÉS ORSZÁGSZERTE
Mintegy 200 rendőr 15 helyszínen ébresztette az egyik online közösségi hálózaton szerveződő drogcsoport 
tagjait november 20-án hajnalban. A zárt közösség kábítószerrel kapcsolatos tapasztalatcserére és egy-
más közötti üzletelésre használta a kulcsfigura által létrehozott csetszobát. A közösségi hálózat drogté-
mában érintett tagjait egy időben gyűjtötték be a zsaruk. 

NOVEMBER 16.
Nincsenek munka nélkül a Ba-
latoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság munkatársai, an-
nak ellenére, hogy már három 
hónapja vége lett a szezonnak. 
November közepén egy meghi-
básodott elektromos kishajót, 
illetve egy felborult vitorlást 
és vízbe esett vezetőjét kellett 
kimenteniük. Az egyik esetnél 
egy vízen rekedt hajón és ve-
zetőjén segítettek, aki önerő-
ből képtelen volt a partra jut-
ni. Egy nappal később pedig a 
felborult vitorlást és annak 37 
éves irányítóját mentették ki a 
Balatonból.

NOVEMBER 23.
Két idős ember életét oltotta ki, 
ezzel együtt pedig egy 12 éves 
kisfiút tett egy csapásra árvává 
egy rákospalotai gyújtogató. A 
szomorú történet előidézője ez-
úttal is, mint oly gyakran, egy it-
tas állapotban a gátlásait levet-
kőző ember volt. Egy XV. kerületi 
ingatlanról érkezett bejelentés a 
rendőrségre, amely lángba borult. 
A segélyhívásra hét egységgel in-
dultak a zsaruk. A legközelebbről 
érkező rendőrök négy perc múlva 
már ott is voltak, és a tetőn ta-

lálták a kétségbeesett kisfiút. A 
közelben lévő, létrának használt 
tárgy segítségével sikerült kime-
nekíteniük a kisfiút, de sajnos a 
nagyszüleit nem kímélte meg a 
tűzeset, mindketten a lángok ál-
dozatául estek. A nyomozók kide-
rítették, hogy a tűz előidézője egy 
51 éves férfi volt, a család lakó-
társa. Bosszúból szította a lángo-
kat, mivel viselkedése és rendsze-
res részegsége okán azonnali köl-
tözésre szólította fel a tulajdonos. 
A férfinak többrendbeli emberölés 
bűntette miatt kell majd felelnie.

NOVEMBER 15.
Háromszázezer forintra bír-
ságolták meg a Tamási Rend-
őrkapitányság zsarui annak 
a Mercedesnek a sofőrjét, 
amely november 15-én 90 
km/h helyett nem kevesebb 
mint 201 km/h-s sebesség-
gel szelte át a 61-es főutat. A 
Tolna megyei zsaruk néhány 
óra alatt 59 járművezetővel 
szemben intézkedtek aznap 
gyorshajtás miatt. Az egyik 
sofőr azzal állt elő, hogy szü-
letésnapi ajándékot indult 
venni, és azért sietett, ne-
hogy bezárjon a bolt. 

NOVEMBER 13.
Egyetlen fegyverként a szava-
it használhatta egy véres kés-
sel hadonászó férfival szemben 
Nothoff Ingrid őrnagy, a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság 
kommunikációs osztályának 
kiemelt főelőadója. Biciklivel 
tartott hazafelé a szolgálat-
ból, amikor ordibálást hallott. 
Amint közelebb ért, egy kezé-
ben konyhakést lóbáló férfira 
lett figyelmes, majd egy köze-
ledő idős nőre. Miközben se-
gítségül hívta kollégáit, szavai-
val megnyugtatta a férfit, amíg 
megérkeztek a zsaruk.

NOVEMBER 18. 
Három zsaru járőrözött ép-
pen Kecskeméten, amikor 
egy út szélén álló férfi le-
intette őket. Kiderült, hogy 
segítséget vár tőlük, mivel 
hatéves unokaöccse is-
meretlen eredetű gombát 
evett, és azonnal orvosi segítségre szorul, azonban a férfi elté-
vedt, és nem találta a kórházat. A zsaruk azonnal a pártfogásuk-
ba vették, majd rendőri felvezetéssel segítették célba érni őket.
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