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JÚLIUS 10. 
Egy épp nagykorúvá vált fi-
út és 16 éves barátját ejtet-
te át két nő a Belvárosban. 
A Régiposta utca környékén 
beszélgetést kezdeményez-
tek egy 22 éves és egy 27 
éves nővel. Kiderült, hogy 
pénz fejében hajlandók bá-
jaikat a fiatal fiúk rendelke-
zésére bocsátani. Fejenként 
15 ezer forintban egyeztek 
meg. A két nő egy lakásba 
invitálta őket, majd egyikük 
a fürdőszobába ment telefo-
nálni. Még mielőtt bármi is 
történhetett volna, két férfi 
toppant be hozzájuk. Kez-
detben eljátszották, hogy 
feldúltak, mert a fiúk az ő 
barátnőikkel vannak. Aztán 
kijelentették, amennyiben 
pénzt kapnak, hajlandók 
kiengesztelődni. Kiborítot-
ták a megszeppent áldoza-
tok táskáját pénz és értékek 
után kutatva. Az egyikük 
bankkártyájáról levetették 
a rajta lévő 10 ezer forintot, 
majd további összeget köve-
teltek, miközben megfenye-
gették, megzsarolták őket. 
A két fiú a rendőrséghez for-
dult. Az V. kerületi zsaruk a 
prostitúcióval kapcsolatba 
hozható férfiak és nők fény-
képeit mutatták meg a sér-
tetteknek, akik azonnal fel-
ismertek közülük két elkö-
vetőt.

JÚLIUS 9.
Egy gyilkossági ügy perdöntő bizonyítékait találták meg egy 
szennyvízaknában. A Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket 
felderítő főosztálya az év elején egy emberölés miatt jogerő-
sen elítélt túronyi K. Zsoltot (27) egy újabb gyilkosság elköve-
tésével gyanúsította meg. Az elkövető 2016-ban haszonszerzés 
végett egy 81 éves férfinak okozott súlyos agyroncsolódást. A 
nyomozók 2017 márciusára felgöngyölítették az ügyet, majd a 
bíróság elítélte. Kiderült, hogy az elfogása előtt egy hónappal 
betört egy 88 éves asszonyhoz is. A nő felismerte, ezért kellett 
meghalnia. K. Zsolt egy késsel több helyen megszúrta, és hogy 
a bizonyítékokat eltüntesse, felgyújtotta a házát. A sértett még 
élt, amikor a tettes lángra lobbantotta az ingatlant. 

JÚLIUS 11.
Egy szigethalmi drogtermesztőt 
tartóztatott le a bíróság. A zsa-
ruk a kutatás során 73 tő nö-
vényt találtak a férfi lakóházának 
mellék épületében. Állítása sze-
rint saját használatra szerezte be 
az alapkészletet egy osztrák ér-
tékesítőhelyről, így kezdett a ter-
mesztésbe. A rendőröknek azt is 
elmondta, hogy nem pénzért adta 
a kábítószert, de olyan előfordult, 
hogy cserébe motorkerékpárhoz 
kért abroncsot. A nyomozás so-
rán arra is fény derült, hogy a ma-
rihuánatövek neveléséhez szük-
séges energiához lopással jutott. 

JÚLIUS 4. 
Különös kegyetlenséggel végzett 33 éves nagynénjével egy fiatal-
ember a XVIII. kerületben. A helyszínhez közel lévő házban fogták 
el a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi bevetési osztályának 
munkatársai. Az áldozat rokona egy nappal a gyilkosság után talál-
ta meg vérbe fagyva a nő holttestét. Egy takaróval volt letakarva 
a tetem, mellette pedig egy kés hevert. Egy szemtanú emlékezett 
vissza arra, hogy a bűneset előtt a telken összetalálkozott L. Lász-
lóval (23), és feltűnt neki szokatlan kinézete. A zsaruk azonnal ke-
resni kezdték a férfit, akit pár házzal arrébb megtaláltak. Kezdet-
ben mindent tagadott, majd őszintén beszélt a bűncselekményről. 
Indítékként korábbi sérelmeivel hozakodott elő. Puszta kézzel, egy 
szerszámnyéllel és egy másfél kilós kalapáccsal ütötte a nőt, amíg 
az áldozat arca felismerhetetlenné nem vált. Ezután levetkőzött, 
elégette a ruháit, majd megfürdött. Tanúvallomások szerint a férfi 
rendszeresen fogyasztott kábítószert, ezért a nyomozók vizsgálták 
azt is, hogy az elkövetéskor esetleg befolyásolta-e drog az állapo-
tát. L. Lászlót emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
hallgatták ki. A bíróság július 7-én elrendelte letartóztatását. 

JÚLIUS 5. 
A II. Kerületi Rendőrkapi-
tányság zseblopás elleni 
alosztályának civil nyomo-
zói figyeltek fel egy bizarr 
jelenetre a Deák Ferenc téri 
aluljáróban. Egy férfi a moz-
gólépcsőn szorosan az előt-
te szoknyában álló nő mö-
gé húzódott, majd fényképe-
zőgépét a nő ruhája alá tol-
ta. A zsaruk megneszelték, 
hogy valami nincs rendben, 
ugyanis a nő nem adott en-
gedélyt a felvétel készítésé-
re. A lefoglalt készüléken to-
vábbi 198 intim testtájékot 
és arcot megörökítő kép volt. 
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JÚLIUS 13.
Egy, a Sió-csatornába esett férfit 
húzott ki a Siófoki Rend őrőrs egyik 
hajóvezetője. A bajba jutott férfi 
barátnője kért segítséget Olasz 
Gergely főtörzsőrmestertől, mert 
a párja beleesett a vízbe, és nem 
tudott a négyméteres partfalon 
kimászni. A főtörzsőrmestert ott-
honában keresték fel, aki egy men-
tőkötelet vett magához, és azonnal 
indult. Végül a 42 éves ír férfi ép-
ségben megmenekült. 

JÚLIUS 15. 
Lekvárfőzéshez ment segédanya-
gért a 71 éves H. Mihályné egy szi-
getszentmiklósi üzletbe. A vásár-
láskor egy félmillió forintos mobil-
telefont talált a kosarában, amit 
zsebre tett. A készülék birtoko-
sa egy alkalmazás segítségével 
az időskorú tolvajhoz navigálta a 
rendőröket. Az asszony az első al-
kalommal még tagadta a dolgot, 
de később, a kamerák felvételeit 
megtekintve már bevallotta tettét. 

JÚLIUS 12.
Idén is a Zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Tábor adott otthont 
az V. Országos Rendőr Mix Pontszerző és a VIII. Országos Rend-
őr Mix Meghívásos Amatőr Strandröplabda Bajnokságnak. A ha-
gyományokhoz híven a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, 
a Magyar Rendészeti Sportszövetség és az Országos Rend őr-
főkapitányság rendezte meg a viadalt. A küzdelmek 26 csapat 190 
résztvevője között zajlottak. A zsaruk mellett csapatokkal képvi-
seltette magát a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, 
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a vízügyesek és a büntetés-végre-
hajtás is. A verseny szervezői a sport szeretete mellett a közösségi 
szellem megteremtésére tették a hangsúlyt. A pontszerző bajnok-
ság nyertese idén is a Készenléti Rendőrség lett, míg a meghívásos 
versenyben a Viharsarok csapata végzett az első helyen.

A HÓNAP KÉPE

ÚTJÁT ÁLLTA
Szabadidejében kétéves kisfiával tartott a battonyai piacra a Készenléti Rendőrség egyik törzsőrmestere, 
amikor egy baleset szemtanúja lett. Egy motorost sodort el az ismeretlen autós, majd megállás nélkül to-
vábbhajtott. A rendőr gyermekével indult utána, és megfékezte a cserbenhagyót. 

JÚLIUS 31.
Két nyári hónapban magyar 
rend őrök segítették a horvátor-
szági Zadar és Pula közelében tu-
rista honfitársaink ügyeit. Horvát 
kollégáikkal közösen járőröztek, 
telefonon pedig éjjel-nappal elér-
hetők voltak. Leginkább a nyelv-
ismeret hiánya miatt fordultak 
hozzájuk a turisták. 

JÚLIUS 29. 
A szlovén hatóságok adták át a 
magyar rendőröknek a rablás fel-
bujtójaként keresett etyeki Megj-
medin P.-t (47) a rédicsi határát-
kelőnél. A férfi vélhetőleg kon-
kurenciát látott egy pékség üze-
meltetőjében, ezért bízta meg tár-
sait a rablás elkövetésével.

JÚLIUS 28.
Egy V. kerületben szolgáló rend-
őrnő megakadályozta, hogy egy 
garázda férfi elmeneküljön, föld-
re vitte az indokolatlanul rongá-
lót. A férfi ittasan egy belvárosi 
szórakozóhelyen először a szé-
keket, majd később az utcán a 
szemeteseket rugdosta fel. Az 
igazoltató zsaruk elől pedig meg-
próbált elszaladni. 
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JÚLIUS 26. 
A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 
zsarui állítottak elő egy elfogatópa-
rancs hatálya alatt álló férfit. A bíróság 
a halmazati elkövetés miatt folyamat-
ban lévő eljárásban július 28-án letar-
tóztatta. Az 53 éves V. Jánosra a 9-es 
autóbusz megállójában figyeltek fel a 
civil ruhás nyomozók. Külleme egy ko-
rábban látott képre emlékeztette őket. 
A nyilvántartást ellenőrizve telitalálat 
volt a feltételezésük. A legkorábbi kö-
rözést egy kifosztás miatt adták ki elle-
ne. Ebben a történetben készségesnek 
mutatkozva ejtett át egy gyengénlátó, 
86 éves férfit. Elkísérte a Keleti pálya-
udvarra, majd ott egy ügyes trükkel 
megszerezte a telefonját, és végül a 
sértett csomagjával együtt köddé vált. 
Nem ez volt az egyetlen ügy, amit a 
számlájára írtak. A IX., XI., XIV. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság és a Vásárosna-
ményi Rendőrkapitányság is kereste. A 
józsefvárosi zsaruk végül saját eljárá-
sukban egyesítették a férfi ellen folya-
matban lévő ügyeket.

JÚLIUS 26.
Hét év után derült fény egy miskolci rablás tetteseinek kilétére. Három férfi fegyverrel rabolt 
ki egy vegyesboltot, megszerezve a kasszában tartott 40 ezer forint bevételt. Az egyikük egy 
orvosi maszkot viselt, társai kapucnival és napszemüveggel takarták el arcukat. Az álcát vi-
selő menekülés közben elhajította a maszkot. Erről vettek DNS-mintát a zsaruk, de akkor ez 
a nyom még nem vezetett eredményre. Aztán a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 2018-ban 
egy betörésnél rögzítette egy férfi genetikai jellemzőit. A nyilvántartás ekkor jelezte a korábbi 
mintával összevetett azonosságot. Őt és másik két társát is utolérte az igazságszolgáltatás. 

JÚLIUS 18. 
Három új Scania tartályko-
csit vehetett birtokba a Ké-
szenléti Rendőrség Különle-
ges Szolgálatok Igazgatóság 
Légirendészeti Szolgálata. A 
speciális adottságú járművel 
ezentúl terepen is gond nél-
kül megoldható a rendőrségi 
helikopterek kerozin-után-
pótlása. A helikopterek esetében lényeges az üzemanyagpótlás, 
hiszen egy kisebb gép átlagos fogyasztása óránként 130 liter, 
míg egy nagyobb helikopter esetén 250 liter. A tartályautók 10 
ezer liternek megfelelő kerozint tudnak tárolni. 

JÚLIUS 20. 
A Radovic Dusán posztumusz fő-
hadnagy emlékére állított kop-
jafánál gyűltek össze kollégái, 
családtagjai, ismerősei és tisz-
telői a Zuglói Rendőrkapitány-
ság udvarán. Két körzeti meg-
bízott munkatársa elevenítette 
fel a közös munkát és az utolsó 
közös szolgálatot a 30. életévé-
ben, szolgálatteljesítés közben 
életét vesztő rendőrnek. Radovic 
Dusán a KRESZ-szabályokat és 
a hatósági jelzéseket figyelmen 
kívül hagyó gépkocsivezető ellen 

intézkedett 2010-ben. A sofőr 
hátramenetbe kapcsolva elütöt-
te a rendőrt, aki a helyszínen be-
lehalt a sérüléseibe. A megemlé-
kezést követően megtartották a 
már hagyományosnak mondható 
X. Radovic Dusán Emléktornát, 
melynek nevezési díjával idén is 
az elhunyt rendőr családját tá-
mogatták. A küzdelemre 23 foci-
csapat nevezett, akik pontosan 
14 óra 40 perckor, a rendőr ha-
lálának időpontjában egy percre 
abbahagyták a játékot, és tiszte-
legtek az emléke előtt.

JÚLIUS 22.
Piros rövidnadrágja leplezte le 
azt a 16 éves fiút, aki egy belvá-
rosi bérelt lakásba tört be tár-
sával. Az V. kerületi zsaruk az 
albérlő bejelentése után kezd-
tek el nyomozni. Az egyik kame-
rafelvétel tanúskodott az egyik 
elkövető feltűnő nadrágjáról. 
Végül kiderült, hogy a fiatal 
egy II. kerületi gyermekotthon 
lakójaként diáktársától lopta 
a ruhaneműt, így egy csapásra 
oldották meg a két ügyet. 

JÚLIUS 22. 
Vízben lebegő emberi test-
re figyeltek fel a fürdőzök a 
Balatonnál. Egy balatonal-
mádi rendőr szabadidejében 
nyújtott segítséget az életje-
let nem mutató asszonynak. 
A tóból kiemelt nőn sikeres 
újraélesztést hajtott végre 
a zsaru a társával. A gyors 
segítségnek köszönhetően 
az asszonynak öt perc alatt 
helyreállt a légzése és a ke-
ringése. 
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KÖZÖS SZOLGÁLAT A DRÁVÁN
A Siklósi Rendőrkapitányság határrendészei rendszeresen együtt szolgálnak horvát kollégáikkal a Dráván és 
holtágain. A zsaruk feladata a határsértők figyelése, a közlekedés ellenőrzése és minden, a folyóhoz rendelhető 
szabály betartatása. Egyebek mellett kiemelt feladatként kezelik a tiltott helyen fürdőzés megakadályozását. 

AUGUSZTUS 2. 
Két besurranó közel másfél millió forint érték-
ben jutott javakhoz. Egy VIII. kerületi társasház 
lakásába sikerült az ügyesebbiknek bemásznia 
az ablakon át, míg a másik őrködött. Ott össze-
pakolt, majd valutát, laptopot, márkás cipőket, 
bankkártyát és egy értékes női táskát vitt el. A 
józsefvárosi zsaruk a pásztázó kamerák felvéte-
leit hívták segítségül a felderítéshez, majd egy 
napon belül sikerült azonosítaniuk és elfogniuk 
a tolvajokat. Lopás bűntette miatt indítottak el-
lenük eljárást. A bíróság egyikük esetében le-
tartóztatást, a másiknál bűnügyi felügyeletet 
rendelt el.

AUGUSZTUS 9. 
A paksi autópálya-alosztály rendőreit riasztották 
az M6-os sztráda Budapest felőli szakaszáról. 
Egy gépkocsivezető a leállósávra húzódott rosz-
szullét miatt. A 41 éves asszony két gyermekével, 
egy 10 éves kisfiúval és egy négy hónapos cse-
csemővel indult külföldi vakációra, amikor rosz-
szul lett. A helyszínre először Kincses Kitti és Nagy 
József törzsőrmesterek érkeztek. A rendőrnő a 
két gyereket az anya beleegyezésével a járőrau-
tóhoz vitte, és ott vigyázott rájuk, amíg járőrtársa 
az édesanyát nyugtatta. Az autópályára érkező 
mentősök az anyukát kórházba vitték, a rendőrök 
pedig a két gyermekkel utánaindultak. A nagy-
szülők megérkezéséig a zsaruk gondozták őket.

AUGUSZTUS 9. 
Ferencvárosban egy 42 éves férfi megvert egy 
prostituáltat, miután a nő teljesítette a kívánal-
mait. A 26 éves nő kiürült tankja miatt a motorját 
tolta az Üllői úton. Sz. Csaba kocsijával lelassí-
tott mellette, és felajánlotta a segítségét. Ké-
sőbb szexuális szolgáltatásban is megegyeztek. 
A férfi orális kielégülése után nekiesett a nőnek, 
ököllel verte, majd hajánál fogva kirángatta az 
autóból, és elhajtott. Magával vitte a nő táská-
ját, mobiltelefonját és a szolgáltatásért fizetni 
szánt összeget. A férfit pomázi lakcímén fogták 
el másnap a nyomozók. A bíróság augusztus 13-
án letartóztatta. 

AUGUSZTUS 8.
A Sziget Fesztivál első napján 
Terdik Tamás dandártábornok, 
Budapest rendőrfőkapitánya saj-
tótájékoztatón ismertette a zsa-
ruk rendezvénybiztosítási mun-
káját, és az újságírók a BRFK sát-
ránál megkóstolhatták a kék, cit-
romos „rendőrfagyit”. 

AUGUSZTUS 6. 
Egy 12 éves német fiút találtak 
meg a fővárosi rendőrök a Kele-
ti pályaudvaron. Kiderült, a gye-
rek három nappal azelőtt szökött 
meg otthonról a szüleinek a tudta 
és beleegyezése nélkül. A zsaruk 
épségben adták át az aggódó szü-
lők legnagyobb örömére.

AUGUSZTUS 4. 
A 2019-es év legtöbb látogató-
ját vonzó rendezvényt biztosítot-
ták a zsaruk a Forma–1-es Ma-
gyar Nagydíjon. A Pest Megyei 
Rend őr-főkapitányság állomá-
nyán kívül a Készenléti Rendőr-
ség, a Bács-Kiskun Megyei és a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 
bűnügyi szekciója is kivette részét 
a munkából. 
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AUGUSZTUS 27.
A rendvédelmi kutyavezetők eu-
rópai uniós hálózata (Kynopol) 
tevékenységének záró értekez-
letét tartották Pilisszentkeresz-
ten. Magyarország egy évben hét 
alkalommal ad otthont a Kyno-
pol tevékenységének. A szakem-
berek fontosnak tartották, hogy 
az egyes tagállamok megosszák 
egymással a képzési és az alkal-
mazási gyakorlataikra vonatko-
zó információkat. Magyarország 
önként vállalta, hogy a szervezet-
ben állandó titkársági feladatkört 
lát el. A kétnapos találkozón ha-
zai és külföldi szakemberek mu-
tatták be a kutyakiképzésben el-
ért eredményeiket. 

AUGUSZTUS 12. 
Megverte édesanyját egy fiatal férfi Mezőnagymihá-
lyiban. Az asszonyt életveszélyes sérülésekkel vitték 
kórházba a mentők. A vita anya és fia között azért 
robbant ki, mert nem pattant föl az ebédlőasztal 
mellől fiának első szavára. A 18 éves férfi munkába 
indulás előtt a napszemüvegét kereste, de ebédelő 
édesanyja nem sietett a segítségére. A veszekedé-
sük dulakodásba torkollott, majd kiborította a nő 
ebédjét, és mellkason rúgta. A nő egy gyorsbüfétől 
hívott orvosi segítséget, mert rosszul lett. A külső be-
hatástól légmell alakult ki nála. A férfit életveszélyt 
okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt hallgatták ki a nyomozók.

AUGUSZTUS 13.
Az Európai Közlekedési Szervek Hálózata 
(Tispol) akciójában vettek részt a Dunaújvá-
rosi Rendőrkapitányság közlekedési zsarui. A 
6-os főútra tartottak éppen, hogy ellenőriz-
zék a közlekedő autósok sebességét. Útköz-
ben elszabadult, az úttesten keresztül-kasul 
rohangáló kutyát vették észre. Magukhoz hív-
ták, vizet adtak neki, és egy rögtönzött pó-
rázzal megakadályozták, hogy elszökjön. Ké-
sőbb az állatmentők segítségével megtudták 
a blöki gazdájának címét, majd egészen ha-
záig fuvarozták. A rendőrök még az aznapi 
szolgálat alatt egy férfinak is segítettek egy 
kerékcserénél. 

AUGUSZTUS 18.
Az autópályán a forgalommal szemben, kivilágítva 
találtak egy teherautót a Csongrád megyei zsaruk. 
Az M43-as sztráda Makó felé vezető oldalán, a belső 
forgalmi sávban parkolt a reflektorokat bekapcsol-
va egy kamion. A zsaruk megkülönböztető jelzéssel 
igyekeztek messziről láthatóvá tenni és biztosíta-
ni a veszélyes produkciót. A gépkocsi szerb sofőrje 
akképpen magyarázkodott, hogy elrontotta a me-
netirányt, ezért megfordult az autópályán, így akart 
visszatérni a leágazásig. Amint sikerült megfordul-
nia, átgondolta tette következményeit, és pánikba 
esett. Végül az egyik megyei alosztályvezető segítet-
te le a méretes járművet egy biztonságos parkolóba. 

AUGUSZTUS 20. 
Az ország két különböző 
részén biztosított a Ké-
szenléti Rendőrség Lé-
girendészeti Szolgálata. 
Az egyik egység a Bala-
ton, majd később az M7-
es autópálya, illetve az 
M0-s autóút felett, a le-
vegőből felügyelte a for-
galmat. Míg a másik kü-
lönítmény helikopteres 
zsarui a Debreceni Virág-
karnevált és a Hortobágyi 
Hídivásárt pásztázták a 
levegőből. A forgalmi vi-
szonyok alakulásának je-
lentése és a fontos dönté-
seket megalapozó infor-
mációk szolgáltatása volt 
a fő feladatuk. Mindkét 
országrészben rendben 
zajlottak le a rendezvé-
nyek, és a közlekedésben 
sem alakult ki nagyobb 
fennakadás. 
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AUGUSZTUS 28. 
Három férfinak összedolgozás 
nyomán sikerült bejutnia egy 
józsefvárosi lakásba az éj leple 
alatt. Az egyikük besurrant, majd 
nesztelenül összepakolta az érté-
keket. A kerületi rendőrök még 
aznap felgöngyölítették az ügyet. 


