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MÁJUS 5. 
Fegyverarzenált lepleztek le 
a Fejér megyei zsaruk. Négy 
férfit fogtak el, hat puskát és 
közel másfél ezer lőszert fog-
laltak le. A Terrorelhárítási 
Központ munkatársainak köz-
reműködésével lecsaptak Ká-
lozon K. András (48) ingatlan-
ján, ahol a férfi illegális gyűj-
teményével akart kereskedni. 
Lakossági felhívásra a beszer-
zési helyhez is közelebb jutott 
a hatóság, mert jelentkezett 
egy férfi, aki felismerte fegy-
vereit, amiket korábban ellop-
tak tőle. 

MÁJUS 16. 
Zsöminek kereszteltek a 
szentendrei rendőrnők egy 
megmentett kutyát. A pász-
torkutyára emlékeztető blö-
ki egy úttesten barangolt. 
A zsaruk meglátták és fel-
ismerték a veszélyt, majd 
szendvicseikkel lecsalták a 
forgalmas aszfaltról. Később 
segítettek abban, hogy Zsömi 
visszataláljon a gazdájához. 
Egy interneten közzétett fo-
tóval kutatták, majd birtoko-
sa még aznap jelentkezett az 
elkóborolt állatért, és meg-
köszönte a segítséget.

A HÓNAP KÉPE

ÖSSZEHANGOLT FELDERÍTÉS
Zircen tartottak terepkutató gyakorlatot a veszprémi zsaruk. A felké-
szülés célja az volt, hogy az állomány begyakorolja egy kutatás szak-
szerű végrehajtását bűnügyek felderítésére vagy a Bakonyban elté-
vedt turisták felkutatására. 

MÁJUS 21. 
A Tatai Olimpiai 
Központban rendez-
ték meg az Orszá-
gos Rendőr-főka-
pitányság Országos 
Balesetmegelőzé-
si Bizottsága és a 
Magyar Autóklub 
által meghirdetett, 
Ki a mester két ke-
réken? elnevezé-
sű versenyt. Két fü-
zesabonyi általános 
iskolás szerezte meg 
az aranyérmet a két-
napos vetélkedő or-
szágos döntőjén. A 
gyerekek sikere a 
Heves megyei zsa-
ruk munkájának és 
egy nyugdíjas tanár 
áldozatos felkészí-
tő tevékenységének 
köszönhető. A több-
szörösen összetett 
megmérettetésre az 

MÁJUS 9. 
Megvédte bajnoki címét Csopakon a miskolci is-
kola a rendőrtanulók országos tanulmányi ver-
senyén. Az Adyligeti, a Miskolci, a Körmendi és a 
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium első és máso-
dik évfolyamának 10-10 fős csapata versengett. A 
döntőben nyolcvan fiatal mérettetett meg. A tanu-
lóknak elméleti feladatok mellett lövészeti, köz-
rendvédelmi, határrendészeti és alaki feladatokat 
kellett megoldaniuk. A szervezők rendészeti aka-
dálypályával és intézkedéstaktikai akadályokkal 
is fűszerezték a kihívást. Nem titkolt szándékuk 
volt, hogy az indulókból csapatokat kovácsolja-
nak, erősítsék bennük a szakmai együttműködésre 
való törekvést. Az elismeréseket Dsupin Ottó dan-
dártábornok, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ igazgatója adta át. A tábornok a vándor-
kupa átnyújtásakor megelégedését fejezte ki az 
indulók helytállásáért és küzdőszelleméért. 

MÁJUS 17. 
A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság területén ren-
dezték meg az V. Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt. A versenyen 
szlovák, szlovén, szerb zsaruk, a Hajdú-Bihar és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség 
lovas rendőrei vettek részt, valamint az Országos Polgárőr Szövet-
ség lovasai. Az akadályokban a rendezők a díjugratás és a military 
szakág feladatait egyesítették, speciális rendőri feladatokkal kom-
binálva. A megmérettetés egyediségét az is mutatta, hogy lóhát-
ról kellett lőni, illetve ügyességi feladatot gumibottal bemutatni. A 
nehézséget olyan körülményekkel is fokozták, hogy az állatoknak 

természetidegen talajon kellett 
haladniuk, vagy éppen szokat-
lan zajhatásokkal szembesültek. 
A rendőr kategória élén ezúttal 
a szerb Mladen Zifkovic végzett, 
második Soltész Barnabás törzs-
őrmester (KR), a harmadik a szin-
tén szerb Milan Milosevic lett.

MÁJUS 13.
Felvásárló verte át idős áldozatát az V. kerületben. 
A 67 éves R. Sándor egy 86 éves férfinál jelent meg, 
hogy használaton kívüli szerszámait, felszerelési 
tárgyait felvásárolja. Szerződéskötéskor megpillan-
totta az idős ember ujján lévő pecsétgyűrűt, ami na-
gyon megtetszett neki. Egy próba erejéig elkérte az 
ékszert, majd arra hivatkozott, hogy rászorult az uj-
jára, ezért később adja majd vissza. Esküje ellenére 
a megbeszélt időpontban nem jelentkezett, így áldo-
zata a belvárosi rendőröktől kért segítséget. Kide-
rült, hogy a csaló az adásvételi szerződésbe az ék-
szert is belefoglalta. R. Sándor lakásán találtak egy 
zálogjegyet, mely egy III. kerületi zálogházba irá-
nyította a nyomozókat. A férfi ott váltotta pénzre az 
ékszert. Az elkövetőt sikkasztás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. 
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MÁJUS 29.
Nagy szállodahajóval ütközött egy tu-
ristahajó a Duna Parlament előtti sza-
kaszán. A baleset következtében a ki-
sebb vízi jármű elsüllyedése sok em-
beráldozatot követelt. A mélybe ve-
szett kishajón 35-en tartózkodtak, a 
kétfős magyar személyzet mellett 33 
dél-koreai turista. A tragikus kimene-
telű szerencsétlenségnek mindössze 
hét túlélője volt. Az áldozatok között 
férfiak, nők és gyerekek is voltak. Az 
ütközés után a hajó az oldalára borult, 

majd mindössze hét másodperc alatt 
elnyelte a víz. A mentés és a holttestek 
keresése több héten át tartott, amit 
a rendőrök a Duna teljes magyaror-
szági folyószakaszára kiterjesztettek. 
A hetekkel később előkerült holttes-
tek azonosításán koreai segítséggel 
magyar speciális egységek dolgoztak. 
A történteket büntetőeljárás kereté-
ben, halálos tömegszerencsétlenséget 
okozó vízi közlekedés veszélyeztetése 
miatt vizsgálta a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság.

MÁJUS 26. 
Hat ember halt meg egy bal-
esetben Fegyvernek tér-
ségében. Egy járműoszlop 
előzését követően történt 
az emberéleteket követelő 
frontális ütközés. Egy Cit-
roen személyautó sofőrje, 
a hajdúszoboszlói M. Csa-
ba (42) Kenderes felől a fő-
város felé tartott, majd az 
előtte haladó kamionsor 
előzésébe kezdett. Áttért a 
szemközti sávba, ahol egy 
Ford érkezett vele szemben, 
amiben öten tartózkodtak. 
A Citroen vezetője nem fékezett, a vizsgálat során a szakértők jelentős se-
bességtúllépést állapítottak meg. A kamionsor vélhetőleg három járműsze-
relvényből állt. A nagy erejű ütközés során a két gépkocsi eleje szinte teljes 
mértékben megsemmisült. Mindkét roncsból a tűzoltók szabadították ki a 
hat sérültet, de a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A 
vizsgálatok során az is kiderült, hogy mindössze ketten használták a bizton-
sági övet. Az ügyben a megyei közlekedési rendőrök közúti baleset okozása 
vétségének minősített esete miatt indítottak eljárást. 

MÁJUS 24.
A rendőrség és a Belügyminisz-
térium vezetői végső búcsút vet-
tek Salgó László altábornagytól, 
egykori országos rendőrfőkapi-
tánytól. A Szegedi Dómban tar-
tott gyászszertartáson főhajtás 
mellett megemlékeztek szakmai 
életútjáról is. 

MÁJUS 21.
Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára öt-
száz Skoda és Audi gyártmányú 
szolgálati autót adott át a rend-
őrségnek. A gépkocsik a megyei 
rendőr-főkapitányságok és a Ké-
szenléti Rendőrség kijelölt állo-
mányának használatába kerültek. 

MÁJUS 14.
Idén a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szerevezésében bonyolították le 
a XIII. Országos Bűnügyi Tech-
nikai Vedres Mátyás Emlékver-
senyt. A kétnapos megmérette-
tésen a Somogy Megyei Rend őr-
főkapitányság technikusai bizo-
nyultak a legjobbnak. 

MÁJUS 21. 
A Tatai Olimpiai 
Központban rendez-
ték meg az Orszá-
gos Rendőr-főka-
pitányság Országos 
Balesetmegelőzé-
si Bizottsága és a 
Magyar Autóklub 
által meghirdetett, 
Ki a mester két ke-
réken? elnevezé-
sű versenyt. Két fü-
zesabonyi általános 
iskolás szerezte meg 
az aranyérmet a két-
napos vetélkedő or-
szágos döntőjén. A 
gyerekek sikere a 
Heves megyei zsa-
ruk munkájának és 
egy nyugdíjas tanár 
áldozatos felkészí-
tő tevékenységének 
köszönhető. A több-
szörösen összetett 
megmérettetésre az 

MÁJUS 12.
Egy siklósi pincetulajdonos 
kérte a zsaruk segítségét, 
ugyanis kerti munka köz-
ben két pár hetes őzgidát 
talált a fűben. Az ingatlan-
birtokos megfogta őket, és 
egy ládába tette, mert félt, 
hogy bajuk esik, de az ál-
latok anyját nem találta a 
közelben, ezért fordult köz-
vetlenül a zsarukhoz. A sik-
lósi járőrök közbenjárására 
az állatokat egy pécsi állat-
menhely vette pártfogásba. 
A szakemberek elmondták, 
hogy hozzáértő segítséggel 
a háromhetes gidáknak még 
van esélyük az erdei életre.

egész országból ér-
keztek felső tagoza-
tos diákok. Az elmé-
leti feladatok mellett 
a kerékpáros ügyes-
ségi manővereket, a 
stabilitást és a nyom-
tartást értékelték a 
versenybírák. A he-
vesi tanulók mindig is 
élen jártak az effaj-
ta ismeretekben. 
Füzesabonyban és 
Makláron már máso-
dik osztálytól kezdve 
oktatják biztonságos 
közlekedésre a gye-
rekeket. Szabó János 
nyugdíjas technika-
tanár a megye köz-
lekedési rendőreivel 
együttműködve év-
tizedek óta képezi a 
tanulókat. Idén Né-
meth Klára és Kiss 
Ádám érte el a leg-
jobb eredményt. 
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JÚNIUS 1.
Egy Fejér megyei településen, Nádasdla-
dányon tartottak közösségi sátras rendez-
vényt. Kora hajnalban összetűzést követően 
egy zenés-táncos mulatságról való távozá-
sa után ejtett halálos sebet egy férfin egy 
késes támadó. Két háromfős társaság már a 
szórakozóhelyen szóváltásba, később pedig 
dulakodásba keveredett, ezért a szervezők 
távozásra szólították fel őket. Néhány órá-
val később egy fiatal férfi holttestét találták 
meg a helyszín közelében. A nyomozókat egy 
tetthelyen hagyott nyaklánc vezette el a he-
lyi H. Milánhoz (22). A férfi elismerte az ál-
dozattal való nézeteltérését, de kezdetben 
jogos önvédelemnek igyekezett beállítani a 
történteket. A zsaruk rekonstruálták az ese-
tet, majd pontról pontra megdöntötték a kö-
rülményekre és a tettére vonatkozó állítá-
sait. Végül poligráfos vizsgálat vetett véget 
H. Milán hazugságainak. Ezután beismerte, 
hogy saját késével, két különböző testtájé-
kon ejtett áldozatán mély sebet. A bíróság 
emberölés gyanúja miatt június 4-én elren-
delte a férfi letartóztatását. 

JÚNIUS 6.
Egy gyerek megsegítéséért fog-
tak össze a zsaruk. A Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság és a 
meghívott sztárok közösen szer-
veztek jótékonysági koncertet a 
rendőrpalotában. A bevételt az 
Alter-ego Alapítvány a Családo-
kért szervezetnek ajánlották fel. 
Az alapítvány a családban ne-
héz körülmények között felnövő 
gyerekek tanulását, képessége-

ik fejlesztését támogatja. A je-
gyek a meghirdetés után azon-
nal elfogytak, és a szervezőkhöz 
jelentős további támogatás is ér-
kezett. 

JÚNIUS 6.
Az ország legjobb közlekedési 
zsarui mérték össze tudásukat 
egy háromnapos viadal szolno-
ki és martfűi helyszínein. A IX. 
Országos Szakmai Közlekedés-
rendészeti Versenyen össze-
sen 21 csapat indult. A megyei 
rend őr-főkapitányságok és a 
Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság (BRFK) mellett idén először 
a Magyar Honvédség Katonai 
Rendészeti Központja is kiállí-
tott egy csapatot. A verseny bí-
rái az elméleti rész megoldását, 
valamint a különféle gyakorlati 

feladatok végrehajtását érté-
kelték. Ezek karos forgalomirá-
nyítási, motoros és gépkocsizó 
járőröknek kiosztott feladatok 
voltak. A dobogó tetejére ösz-
szesített pontszámával a BRFK 
állhatott, s ezzel a győzelem-
mel végleg elnyerték a vándor-
serleget. A második helyen Vas 
megye végzett, a harmadik he-
lyezést pedig Csongrád megye 
csapata szerezte meg. A ver-
senyt Óberling József ezredes 
értékelte, aki elismeréssel nyi-
latkozott az indulók felkészült-
ségéről. 

JÚNIUS 1.
A Készenléti Rend-
őrség három mun-
katársa éjjeli gép-
kocsizó szolgálatot 
látott el a VII. kerü-
leti Király utcában, 
amikor egy férfi le-
intette a szolgála-
ti autót. Kétségbe-
esett állapotban 
közölte, hogy az 
édesapja segítség-
re szorul. Kiderült, 
hogy elájult az autó 
hátsó ülésén, majd 
amikor a fia ezt ész-
revette, lehúzódott 
az úttest szélére. Kihúzta a gépkocsiból a 
járdára az apját, aki mozdulatlanul feküdt, 
nem reagált semmire. A zsaruk azonnal az 
59 éves férfihoz mentek, akinek addigra 
már sem pulzusa, sem pedig légzése nem 
volt. A krízishelyzetet felismerve, azonnal 
mentőt kértek a helyszínre, és megkezdték 

az újraélesztését. Felváltva alkalmazták a 
szívmasszázst. Az egészségügyi személyzet 
megérkezésekor pedig a helyszínt biztosí-
tották, ezzel tartva távol a bámészkodókat. 
A férfi fia később levélben köszönte meg a 
zsaruk jócselekedetét, apja akkor már a 
kórházban lábadozott. 

JÚNIUS 11.
A ráckevei zsaruknak egy döm-
södi zöldségüzlet kifosztóját si-
került kézre keríteniük. Júni-
us 1-én már egy súlytalan eset 
miatt a látókörükbe került a 33 
éves J. Menyhért. A férfi nyolc 
nappal később egy zöldséges 
betört ablakán keresztül jutott 
be az épületbe, majd gyümöl-
csöt, zöldséget, ketchupot és a 
cégbélyegzőt vitte el. A kame-
rafelvételek a férfi lakcíméhez 
irányították a nyomozást, ahol 
felhalmozva találtak az eltűnt 
áruból, illetve a bélyegzőt a tet-
tes a kályhába rejtette. 

JÚNIUS 16.
Pest megye autópálya-zsarui 
állatmentési akcióban vettek 
részt. Két kutya bóklászásáról 
tettek bejelentést az M0-s au-
tóút 4-es számú főúti csomó-
pontjának környékéről. A két 
odaküldött rendőrnő kiérke-
zésekor az egyik állat elvesz-
tésével szembesült. A másik 
kutyát azonban, egy golden 
retrievert sikerült befogniuk. 
Egy autós meglátta őket az út 
szélén, majd megállt. A nála 
lévő csipolvasóval azonosítot-
ták, majd kiértesítették az ál-
lat gazdáját. 
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A HÓNAP KÉPE

JÚNIUS 12. 
Menekülés közben megzúzódott a besurranó lába, 
így találtak rá a VIII. kerületi zsaruk egy dohánybolt 
előtt. Két férfi egy Kenyérmező utcai albérletbe lopó-
dzott be éjszaka, amikor a sértett megneszelte a mo-
toszkálást. Az egyikük, a szolnoki J. Attila (20) az el-
ső emeletről ugrott ki a belső udvarra, de leérkezése-
kor megsérült a lába, illetve a lakásból ellopott lap-
topot is összetörte. A másik férfi, a fővárosi F. József 
(19) inkább a lépcsőházat választotta. Őt később, 
azonosítása után fogták el a kőbányai rendőrök: egy 
másik, hasonló bűncselekmény elkövetése miatt is 
keresték. A bíróság lopás bűntette miatt június 14-
én elrendelte mindkét elkövető letartóztatását. 

JÚNIUS 13.
Ötödször küzdöttek meg egymással a rend-
őrség elit egységei, ez alkalommal Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye adott otthont a 
mélységi ellenőrzési és közterületi támogató 
egységek (mekta) országos, kombinált szi-
tuációs lő- és intézkedéstaktikai versenyé-
nek. Tizennégy csapat mérte össze tudását 
lövészeti, személyvédelmi, elméleti és éjsza-
kai vezetéstechnikai feladatokban, valamint 
a taktikai házban. Az akadálypályán pedig 
fizikai teherbírásukról és gyorsaságukról ad-
tak tanúbizonyságot a csapattagok. A ver-
seny legjobbjai Békés megyéből érkeztek, a 
második Bács-Kiskun megye lett, harmadik-
ként Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrei 
végeztek.

JÚNIUS 14.
Kibocsátó ünnepséggel ért véget a kétéves okta-
tási időszak az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázi-
um 115 őrmestere számára. Sóti Kálmán ezredes, 
iskolaigazgató a végzősökhöz intézett beszédében 
elmondta, akik a rendőri hivatást választják, azok 
számára az életpálya ezzel a ceremóniával kez-
dődik, és így egy nagy közösség tagjaivá lesznek. 
A parancsnokok kemény fellépést várnak tőlük a 
bűnelkövetőkkel szemben, ugyanakkor pedig oltal-
mazó, segítő magatartást a rászorulók részére. Az 
ünnepségen a csapatzászló bevonulása mellett a 
még éppen másodévesek megerősítették a tavaly 
tett fogadalmukat. 

JÚNIUS 5.
Varázsdohány-kereskedők üz-
letének szabtak gátat a józsef-
városi zsaruk a Corvin közben. 
R. Arnold Richárd elfogásának 
pillanatában a markából akarta 
továbbadni az olcsón beszerez-
hető anyagot egy iskola közelé-
ben. Fényes nappal ütöttek rajta 
a VIII. kerületi nyomozók és az 
akciócsoport munkatársai. 

JÚNIUS 22.
A Rendőrmúzeum is csatlako-
zott a Múzeumok éjszakája el-
nevezésű ingyenes program-
hoz. Igyekeztek a tematikának 
megfelelve bemutatni történe-
tüket. Ezúttal is bebizonyoso-
dott a látogatók számára, hogy 
a zsaruk múltját bemutató épü-
let nemcsak a bűnesetek tárhá-
za, hanem kultúrtörténeti emlé-
kek gyűjtőhelye is. 

JÚNIUS 14.
A véradók világnapja alkalmá-
ból az önkéntességre irányítot-
ták a figyelmet az együttműkö-
dők. Az egészségügyiek és rend-
őrök közös programon invitálták 
az embereket véradásra a Szent 
Margit Kórházban. A segítő ak-
ció keretében a zsaruk is vért 
adtak. 

TISZTAVATÁS
Tisztavató ünnepséget tartottak a budai Várban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Kar végzős hallgatóinak részvételével. Az eseményen Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke mondott beszédet. 


