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A HÓNAP KÉPE

JANUÁR 3.
Újév örömére két besurranó tolvajt fogtak a hódmezővá-
sárhelyi zsaruk. A betörőpáros pénzt és értékesnek ítélt 
tárgyakat vitt el csupán néhány órányi különbséggel két 
ingatlanból. A nyomozást segítette, hogy a lopás előtti 
éjjel a városban járőröző zsaruk csendre intették az ittas 
K. Gézát és D. Adorjánt. Adataikat már akkor rögzítették. 
Végül január 4-én reggel állították elő őket egyikük vá-
sárhelyi lakásáról. A lefoglalt bizonyítékok a bűnössé-
güket támasztja alá, mivel az egyik helyszínen egy eltűnt 
telefont és fillérre annyi pénzt leltek meg náluk, mint ami 
köddé vált. K. Gézát a bíróság január 7-én letartóztatta, 
társa szabadlábon védekezhetett.

JANUÁR 24.
Próbaidős tiszthelyetteseket köszöntött 
a rendőrség vezérkara január 24-én. A 
másfél éves képzést fejezte be 132 ta-
nuló, akik a megyei rendőr-főkapitány-
ságok, illetve a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság állományába kerültek szol-
gálatra. Az országos rendőrfőkapitány 
mindnyájuknak megköszönte, hogy ezt 
a hivatást választották. 

JANUÁR 15.
Átminősítették lopásról rablásra azt az ügyet, aminek 
egy 75 éves hajdúhadházi asszony esett áldozatul. Fülé-
ből kitépték az ékszert, majd a bűncselekmény elköve-
tője, a 28 éves B. József villámgyorsan kereket oldott. A 
sértett adalékként megemlítette, hogy az udvarról egy 
kerékpárnak és egy raklapnak is nyoma veszett a na-
pokban. A felderítés egy zálogház felé vitte a zsaruszi-
matot. Ráleltek az ékszerre, illetve a fülbevaló letevőjé-
nek nevére, aki egy, a 4-es főúton közlekedő gépkocsiból 
szaladt el a zsaruk elől egy lakótelepi ház felé. Erősítést 
kérve szakszerűen körbekerítették az épületet, majd el-
fogták a férfit. Vele szemben rablás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, és január 
18-án elrendelték a letartóztatását.

JANUÁR 12.
Élettelenül találtak rá egy férfira 
egy ercsi házban január 12-én. A 
zsaruk végül nem találtak a sérü-
lések tarkította holttesten idegen-
kezűségre utaló nyomokat. Kide-
rült, egy italozó életmódot folyta-
tó pár fogadta magához a hajlék-
talan férfit, aki a lakásban uralko-
dó borzalmas körülményeknek 
köszönhetően fagyás és kihűlés 
miatt vesztette életét.

RAJTAÜTÉS
Józsefvárosi zsaruk rajtaü-
töttek egy jövedelmező drog-
ügyleten. V. Lászlót drogke-
reskedésért, üzleti partnerét,  
B. A. Ferencnét pedig kábító-
szer-készítés elősegítése mi-
att fogták el a rendőrök. A nő 
egy kerületi zöldségüzlet rak-
tárában keverte, porciózta a 
biofüvet, a férfi pedig kapu-
aljból értékesítette adagon-
ként 500 forintért az aceton-
nal permetezett bódítószert. 
A férfi lakásán több százezer 
forintot és némi anyagot ta-
láltak a józsefvárosi zsaruk. 
Elfogásakor a férfi éppen a 
nővel találkozott, akinél egy-
liternyi aceton volt. A háztar-
tási vegyszert illegális körök-
ben a kábítószer hígítására is 
használják.

JANUÁR 8.
A 47 éves szlovák származású 
pár előszeretettel látogatott ha-
zánkba, hogy bűncselekményt 
kövessenek el. Fondorlatos mód-
szerekkel bevásárlóhelyeken ká-
rosítottak meg idős embereket. A 
sorozatnak két rendőrkapitány-
ság, Cegléd és Salgótarján pél-
dás együttműködése vetett véget. 
Január 11-én letartóztatták őket.

JANUÁR 7.
Triplázó besurranó jutott rendőr-
kézre Zuglóban. A bíróság két 
napon belül kiszabta rá a jogerős 
büntetést. Egy nap alatt két la-
kásba, majd egy munkásszállóra 
igyekezett bejutni a fővárosi K. 
Gergő (27) több-kevesebb siker-
rel. Végül hiányos fogazata mi-
att figyeltek fel rá a felderítésben 
jeleskedő körzeti megbízottak. 
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JANUÁR 18.
Bordélyházat számoltak fel a nyíregyházi zsa-
ruk. A rajtaütés alkalmával öt nőt és négy 
férfit találtak az illegálisan üzemelő szórako-
zóhelyen. A nyomozás során felfedték, hogy 
a fővárosi K. Zoltán (62) üzemeltette a bol-
tot. Kihelyezett jobbkezeként a nyíradonyi H. 
Georginát (25) foglalkoztatta, aki kiszolgált 
a pultnál, fogadta a megrendeléseket, vala-
mint a lányok szolgálataiért szedte a pénzt. 
A bevett tarifa alapján fél óra gyönyörért 10 
ezret kértek, egyórányi kényeztetés 20 ezer 
forintot ért. A zsaruk megtalálták azt a köny-
velést, amit H. Georgina a bevételekről veze-
tett. A vizsgálat során kiderült, hogy a szóra-
kozóhely kisebb-nagyobb megszakítással tíz 
éve fogadta a vendégeket. Előfordult, hogy 
környékbeli fiatalkorú lányokat is foglalkoz-
tattak. A rendre a nyíregyházi B. Ferenc (47) 
felügyelt. K. Zoltánt, H. Georginát és B. Feren-
cet kitartottság bűntette, kerítés bűntette és 
prostitúció elősegítése bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomo-
zók. A bíróság elrendelte K. Zoltán bűnügyi 
felügyeletét, a másik két terhelt esetében 
szabadlábon hagyásuk mellett döntöttek. 

JANUÁR 15.
A római romok között találtak 
egy hátizsákot az óbudai zsa-
ruk, melyben a feketepiaci ér-
téke szerint félmillió forintnyi 
marihuána volt, aztán pedig 
gyanús kinézetű férfira lettek 
figyelmesek január 15-én es-
te. Sz. Péter, ahogy meglátta a 
szolgálati autót, sietősre vette 
lépteit, majd menekülőre fogta. 
A járőrök sejtették a turpissá-
got, ezért közrefogták, majd Sz. 
Péter, egérutat keresve, egyi-
kük karjaiba rohant. A ruházat-
átvizsgálás alkalmával kábító-
szergyanús anyagmaradványt, 

valamint negyedmillió forintot 
találtak nála. Arra is emlékez-
tek, hogy amikor először meg-
pillantották a férfit, még há-
tizsák volt nála. Körbenéztek a 
menekülési útvonalának men-
tén, majd Kleiber Réka törzsőr-
mester megtalálta az elhajított 
táskát. Kiderült, nem pusztán a 
nehezék miatt vált meg a cso-
magjától, ugyanis abban egy 
20×20 centiméteres műanyag 
tasak lapult tele tiltott növényi 
származékkal. A férfit kábító-
szer birtoklása bűntette miatt 
január 18-án letartóztatta a bí-
róság. 

JANUÁR 22.
A Tolna megyei rendőrök össze-
hangolt akciójuk eredményekép-
pen több mint egy kilogramm kábí-
tószert foglaltak le három helyszí-
nen. A büntetőeljárásban három 
szekszárdi férfit vontak kérdőre, 
kettejükhöz köthető helyeken ma-
rihuánatermesztéshez szükséges 
tárgyakat is találtak. R. Bálintot 
(25) kábítószer birtoklása miatt 
hallgatták ki, két társa, B. Tamás 
(42) és K. Balázs (40) esetében 
már a kábítószer-kereskedelem is 
szóba került. 

JANUÁR 31.
Három fiatalkorú gyújtogató-
nak kell viselnie tette követ-
kezményét. Elmondásuk sze-
rint csupán heccből borítot-
ták lángokba a Károli Gáspár 
Református Egyetem Marku-
sovszky téri kollégiumát janu-
ár 23-án este. A tűzeset a je-
lentős anyagi károkozás mel-
lett egy emberéletet is köve-
telt, egy ott dolgozó ember vált 
a lángok martalékává.

JANUÁR 24.
Kést döfött szüleibe egy 12 
éves lány egy Pest megyei kis-
településen. Kapcsolata mos-
tohaanyjával és édesapjával 
meglehetősen hektikus és fe-
szült volt. A történteket meg-
előzően a lány megszökött, 
majd ismételt hazatérése al-
kalmával, amikor kérdőre von-
ták, kést ragadott. Apját mell-
kason, anyját pedig vesetájé-
kon szúrta.

JANUÁR 21.
A Készenléti Rendőrség kutyaveze-
tője szabadidejében mentett ki egy 
balesetben érintett sofőrt az autó-
ból Diósjenőn. Családi házában fi-
gyelt fel a csattanásra. Egy kocsi a 
szemközti ház kerítését átszakítva a 
gázvezetéknek ütközött, amiből öm-
leni kezdett a gáz. A zsaru segített 
kiszállni az autóban tartózkodó nő-
nek, majd őt és a bámészkodókat tá-
vol tartotta a helyszíntől, biztosítva, 
hogy ne történhessen nagyobb baj. 
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FEBRUÁR 16.
Három tizenéves lányt mentettek ki az égő 
házból a jászsági zsaruk. Az egyik lány az 
éjszaka leple alatt tárcsázta a segélyhívó 
számot azzal, hogy két húgával egyedül van 
otthon, és éppen betörő jár a jászalsószent-
györgyi portájukon. A fiatalok nem mertek a 
vélelmükről meggyőződni, inkább segítsé-
get kértek, mert nagyon féltek. Párhuzamo-
san ugyanarról a településről egy tűzesetet 
jeleztek a rendőröknek. Rövid idő alatt ki-
derítették, hogy a két eset egy és ugyanaz. 
A helyszínre érkező zsaruk lángokba borult 
épületeket találtak. Kiérkezésükkor már a 
főépület tetőszerkezete is égett, amiben egy 
11, egy 16 és egy 18 éves lány rettegett. Az 
egyenruhások irányításával a pizsamában 
lévő fiatalok épségben elhagyták a házat, 
majd beültették őket a szolgálati autóba, és 
igyekeztek megnyugtatni. A lányok azt hit-
ték a ropogó tűzre, hogy egy betörő idézi elő 
a zajokat. A háztető lángjait a tűzoltók még 
idejében eloltották, az épület nem vált élet-
veszélyessé.

FEBRUÁR 6.
Váci járőrök egy utazó drogboltot lepleztek le, ami házhoz vitte a fogyasztóknak a ká-
bítószert. Egy autó vezetője az esti igazoltatáskor iratait hátrahagyva gázt adott, és 
megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. A váci P. Kornél (37) még egy szolgálati au-
tóba is belehajtott, de az útpadka megállásra kényszerítette. A csomagtartóban ki-
porciózott port, folyadékot, darabos állagú anyagot és három digitális mérleget talál-
tak a zsaruk. A férfi igyekezett vallomásával finomítani a nyomozók feltételezését, azt 
mondta, hogy csak saját használatra tart kábítószert. A lefoglalt 2,5 kilogramm anyag 
mennyisége azonban más irányba tereli a gyanút. Kábítószer-kereskedelem bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A bíróság február 8-án letartóztatta.

FEBRUÁR 7.
Egy őzgida okozott fenna-
kadást a 4-es főúton, Sza-
jol közelében. Állati szeren-
cse, hogy éppen arra járt 
két zsaru, és biztonsággal 
felszámolta a torlódást. Az 
egyenruhásoknak feltűnt a 
szokatlanul torlódó forga-
lom, ezért utánajártak: a 
többsávos úton egy megré-
mült őzgida szaladgált ke-
resztben. Az autósok pedig 
igyekeztek kikerülni a be-
szabadult állatot, de a sza-
lagkorlát és a háló miatt 
nem tudott elfutni. A rend-
őrpáros egyike megpróbál-
ta leterelni az útról, de nem 
járt sikerrel. A megoldást 
a fogolykíséréshez hasz-
nált vezetőszíj jelentette. 
Nyugtató hangon teremtet-
tek vele kapcsolatot, fino-
man rárakták az állatra a 
vezetőszíjat, összekötötték 
a lábát, majd a rendőrautó 
csomagtartójához vitték. Az 
úttól egy távolabb eső erdő-
höz hajtottak, majd leoldot-
ták róla a béklyót. Az őzet 
végül épségben sikerült 
szabadon engedniük. 

FEBRUÁR 8.
Jó érzékkel húztak be a csőbe egy 
idős asszonyt Nagykállóban. Két 
férfi és egy nő jelentkezett nála, 
hogy megvásárolják az ingatlan-
ját. Amikor az áldozat elhunyt fér-
je szelleméről beszélt nekik, már 
tudták, hogyan fordítsák saját ja-
vukra zavartságát. Néhány hónap 
alatt 3 millió forinttól szabadítot-
ták meg az asszonyt, felajánlva 
neki, hogy leveszik róla a rontást. 
Az átejtett, naiv áldozat először 
saját pénzéből fizetett, később 
pedig a családtagoktól kért köl-
csön, végül ez buktatta le a há-
rom szövetségest. 

FEBRUÁR 1.
A Szombathelyi Hívásfoga-
dó Központ operátorainak 
közreműködésével sikerült 
megmenteni egy bolgár ka-
mionsofőr életét. A rosz-
szullét közben telefonáló 
férfi, mielőtt meg tudta vol-
na adni a pontos helyzetét, 
elvesztette az eszméletét. 
A segélyhívó munkatársai 
GPS-koordináták alapján 
határozták meg tartózkodá-
si helyét, majd mentőt küld-
tek a segítségére. 

FEBRUÁR 4.
Befejezték a nyomozást annak 
a férfinak az ügyében, aki tré-
fából kért segítséget. Július 
27-én telefonált az elkövető, 
hogy Kecskeméten megverték, 
megszurkálták, majd elvették 
a pénzét. A helyszínre küldött 
zsaruknak egyértelművé vált, 
hogy nem történt meg az eset. 
A vizsgálat kiderítette, hogy 
aznap este ittasan, viccből tett 
bejelentést a helyi S. Pál (47), 
aki ellen hatóság félrevezeté-
se miatt indítottak eljárást. 
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RAZZIA A BULINEGYEDBEN
Három kerületet fedett le a belvárosban tartott nagyszabású ellenőrzés. A kontrollban 150 rendőr és a 
társszervek munkatársai tértek be bárokba, sörözőkbe, kocsmákba. A szórakozóhelyek többségével nem 
volt gond, azonban néhány helyen rábukkantak kisebb-nagyobb szabálytalanságra. A rendőrök kábító-
szer-fogyasztás és -birtoklás, valamint jogellenes magyarországi tartózkodás miatt intézkedtek.

FEBRUÁR 10.
Téglakerítést tört át három fiatalember egy IV. 
kerületi telephelyen, majd bemásztak a lyu-
kon. Egy szemtanú ezt látva számonkérte őket, 
mire a társaság hőbörgések közepette, de vé-
gül elhagyta az idegen területet, majd autóval 
távozott. A tanú utánuk indult, és útvonalukat 
közvetítette az újpesti zsaruknak. A rendőrök 
szemközt érkeztek, és megállították a falbontó 
triót. A férfiak elszámoltatásukkor arra hivat-
koztak, hogy kisebb-nagyobb dolgukat mentek 
oda elvégezni, de a téglakerítés megbontását 
nem ők okozták. Zavaros magyarázatukat nem 
fogadták el a zsaruk, lopás vétség kísérlete mi-
att eljárást indítottak ellenük. 

FEBRUÁR 19.
Egy józsefvárosi óvodából szökött meg egy hatéves 
kislány február 19-én délelőtt. Távozása előtt az 
óvónőnek említette, hogy haza akar menni, majd 
amikor egy pillanatra nem figyeltek rá, megindult. A 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság zsarui egy ember-
ként eredtek a nyomába. A kislány ismerte a közös-
ségi közlekedést, így a rendőröknek párhuzamosan 
több útvonalat is ellenőrizniük kellett. Végül Újpes-
ten, egy Szentendrére induló távolsági busz vezető-
jének tűnt fel az ifjú kalandor. Lekísérte a járatról, 
majd átadta a diszpécsernek. A józsefvárosi zsaruk 
a kislányért mentek, majd szolgálati autóval vitték 
vissza az óvodába sértetlenül. Az ebédet már társai 
között fogyasztotta el.

FEBRUÁR 24.
Egy héten át tartott a buszok és teherautók orszá-
gos ellenőrzése. A magyar rendőrség 15 éve teljes 
jogú tagja az Európai Közlekedésrendészeti Szervek 
Hálózatának, mely február 18. és 24. között hirde-
tett akciót. Bár a statisztikai adatok arról árulkod-
nak, hogy a tehergépkocsi-vezetők és a buszsofőrök 
arányaiban kevesebb balesetet okoznak, mégis je-
lentős tömegük okán és a sérülések fokát tekintve 
nagyobb kockázatot jelenthetnek. Az egyhetes akci-
óban közel 4000 járművet ellenőriztek, melyből 896 
esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést. A 
razzia fókuszában elsősorban a vezetési és a pihe-
nőidő betartása, valamint a veszélyes áruk szállítá-
sával összefüggő szabályok megtartása állt. 

FEBRUÁR 17.
Elvágott torokkal találtak egy 
holttestet Zugló egyik élelmi-
szerboltjának parkolójában. A 
BRFK életvédelmi osztálya kide-
rítette, hogy a 60 éves férfit uno-
kája, az esztergomi B. György 
(26) ölte meg. Az elkövető val-
lomása szerint ennek oka a nagy-
papával szemben táplált nehezte-
lése volt, és nyugtatóra fogyasz-
tott vodkával akarta oldani.

FEBRUÁR 19.
Ököllel kiverte egy Erzsébet 
körúti ékszerüzlet három négy-
zetméteres kirakatüvegét, majd 
azon keresztül nyúlt be a „kincse-
kért” a fővárosi B. Sándor (27). A 
Készenléti Rendőrség járőrei ép-
pen arra hajtottak, és fülön csíp-
ték a bűntényen ért ittas tolvajt. 

FEBRUÁR 8.
Egy XI. kerületi lakás erkélyé-
ről vette észre egy szemtanú a 
gépkocsifeltörő próbálkozása-
it. A fővárosi B. István (39) au-
tók kilincseit feszegetve szeretett 
volna közelebb kerülni az utas-
tér értékeihez. Az újbudai zsaruk 
személyleírás alapján fogták el a 
helyszín közelében. 


