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MÁRCIUS 5. 
A börtön falai között hallgatták ki gyanúsított-
ként a fővárosi M. Edinát. A nő unokatestvére egy 
hamis halotti anyakönyvi kivonattal jelentette be 
rokonának halálát a X. kerületi hivatalban. Abban 
bíztak, a nő hátha megússza ezzel a rá kiszabott 
börtönbüntetés letöltését. A bűnöst mégis utol-
érte az igazságszolgáltatás. M. Edinát február 7-
én egy zuglói lakcímen igazoltatták a rendőrök. A 
fondorlatos terv ekkor borult, mert a rendszeren 
még nem futott át az „álhalál”. A zsaruk bünte-
tés-végrehajtási intézetbe vitték a nőt, majd az 
épület falai között közokirat-hamisítás bűntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták. 

MÁRCIUS 19.
Két újszülött életének kioltásáért gyanúsítot-
tak meg egy sárkeresztúri nőt, K. Kingát (23) 
a Fejér megyei rendőrök. Az anya a második 
csecsemőnek március 16-án egy zichyújfalui 
melléképületben adott életet, majd egy gu-
micsővel megfojtotta az életképes kisbabát. 
Környezete semmi nem észlelt a terhességből. 
Sőt, aktuális párja azt is bevallotta, hogy elő-
ző este érintkeztek. A nyomozók azután kide-
rítették, hogy már 2016-ban is szült egy gyer-
meket. A nő kezdetben hárította az elé tárt 
bizonyítékokat, majd később megnyílt. Beszá-
molt arról, hogy akkoriban is várandós volt, de 
nem akart gyereket, ezért a vécén megszülte, 
és térdharisnyát tekert a nyaka köré. 

MÁRCIUS 15. 
Pintér Sándor belügyminiszter a nemzeti ünnep al-
kalmából az Encsi Rendőrkapitányság két körzeti 
megbízottjának adományozta a Bátorság Érdemjelet. 
Venczel Tamás főtörzszászlós és Kiss István zászlós 
2018. december 8-án egy égő házból mentettek ki 
egy magatehetetlen embert Abaújszántón. Az elő-
ször lakatlannak gondolt házat körbejárták, majd 
egy eszméletlen férfit vettek észre az épület egyik 
helyiségében. A sűrű füstben csak térdelve tudták 
megközelíteni a bajbajutottat, majd ruhájánál fogva 
biztonságos távolságba húzták. Hősies helytállásu-
kat a Belügyminisztérium vezetője is méltányolta, és 
példaként állította a testületnél szolgálók elé.

MÁRCIUS 6.
Eredményt hozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság közbiztonsági razziája. Az ellenőrzés fókuszában 
alapvetően Józsefváros és Zugló állt, de Pest megyét is célba vették. A zsaruk célja a körözött személyek 
elfogása volt. Bűncselekmények elkövetése miatt elfogatóparancs hatálya alatt álló, illetve olyan embe-
reket kerestek, akik nem kezdték meg időben jogerős börtöntüntetésük letöltését. A tematikus ellenőrzés 
során 58 ember felkutatása élvezett elsőbbséget. Az egynapos akcióban összesen 41 zsaru és 10 polgárőr 
vett részt. A fővárosból 18, Pest megye területéről egy ember került a rendőrök kezére.

MÁRCIUS 10. 
Tragikus baleset történt a 81-es 
főúton. Egy Opel sofőrje meg-
előzte az előtte haladó járművet, 
majd egy kanyarból kiérve el-
vesztette uralmát a gépkocsi fe-
lett, átsodródott a szemközti sáv-
ba, és nekicsapódott egy másik 
autónak. Mindkét gépkocsi az 
árokba sodródott és kigyulladt, 
melynek következtében hat em-
ber szörnyethalt. 

MÁRCIUS 8.
A rendőrség is megemlékezett 
a nemzetközi nőnapról. A me-
gyei rendőr-főkapitányságok 
helyben, a Teve utcai székház-
ban pedig Balogh János vezérőr-
nagy, országos rendőrfőkapitány 
és Halmosi Zsolt vezérőrnagy, 
rendészeti országos rendőrfőka-
pitány-helyettes köszönte meg a 
hölgyek munkáját. 
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BUSÓJÁRÁST BIZTOSÍTOTTAK
Baranya megye zsarui és a Készenléti Rendőrség egységei öt napon át felügyelték a mohácsi busójárás for-
gatagát. A látogatók összlétszáma elérte a 100 ezer főt. A rendőri erők a rendezvénybiztosítást zökkenő-
mentesen végrehajtották. Négy kisebb súlyú bűncselekmény elkövetése miatt kellett intézkedniük, illetve 
a bejelentést követően negyedórával megtaláltak egy eltévedt kisgyereket is. 

MÁRCIUS 27. 
Hét alkalommal összesen 7 mil-
lió forintot fizettettek ki a sértet-
tel a zsarolók abban az ügyben, 
melyben a balatonfüredi zsaruk 
nyomoztak. Egy páros a hallga-
tásáért cserébe kért pénzt a sér-
tettől arra hivatkozva, nem oszt-
ja meg senkivel, hogy bűncse-
lekményt követett el. Egy veszp-
rémi parkolóban fogták el őket 
a rendőrök pénzátadás közben. 
Egy nappal korábban pedig ügy-
védnek adta ki magát egy nő, és 
szintén ezzel az indokkal állt elő. 
Majd egyre-másra jelentkeztek 
a zsarolók, hogy megvásároltas-
sák némaságukat az áldozattal. 
Volt, aki állandó szereplőként 
minden ügylet részese volt, de a 
„beugró” emberek is rákaptak a 
könnyen megszerezhető pénzre. 
A futárt ugyanaz a férfi játszot-
ta, mert úgy döntöttek, az áldo-
zat ismeri, tehát iránta úgyis na-
gyobb a bizodalma. 

MÁRCIUS 19. 
Egy súlyosan beteg kisfiú napjait igyekez-
tek szebbé tenni a nagyatádi zsaruk. A 
11 éves Tóth Botond egyik vágya az volt, 
hogy szeretne közelebbről megnézni egy 
rendőrkapitányságot. A zsaruk örömmel 
tettek eleget a kisfiú kívánságának. Meg-
mutatták neki és kipróbálhatta a felszere-
léseket, majd egy szolgálati autóval tettek 
vele egy kört. Megkérték Botondot, hogy 
legyen a segítségükre, és kapcsolja be a 
szirénát. A látogatás végén pedig megle-
petéscsomaggal készültek neki, hogy ké-
sőbb is jó szívvel emlékezzen erre a napra. 

MÁRCIUS 28. 
Újfent a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium adott otthont a 
Belügyminisztériumi Taninté-
zetek diákjainak a X. Életmen-
tő és Elsősegélynyújtó Verse-
nyen. A rendészeti képzésben 
részt vevő tanulókat 2007 óta 
képezik az elsősegélynyújtás 
elméleti és gyakorlati alapja-
ira. Ennek során az újraélesz-
tési ismeretek mellett meg-
ismerkednek a félautomata 
defibrillátor kezelésével is. 
A vetélkedőn az ország négy 
rendészeti szakgimnáziuma, 

illetve a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem két-két csapattal 
képviseltette magát. A tema-
tika összeállításában, illetve 
a kiértékelésben az Országos 
Mentőszolgálat nyújtott se-
gítséget. A tizedik évfordulón 
a korábbinál komplexebb fel-
adatok elé állították a diáko-
kat, rendőri intézkedésekbe 
ágyazták az elsősegélyt igény-
lő szituációkat. A megméret-
tetés ismét hazai diadallal zá-
rult, a miskolci rendőriskola 
tanulói teljesítettek a legjob-
ban. 

MÁRCIUS 18. 
Már a negyedik ember életét 
mentette meg egy kaposvári 
zsaru. Kiss Zsombor főtörzs-
őrmester egy lakás második 
emeletén percekig egy kézzel 
szorította a korláthoz, illetve 
magához a 87 éves bajba ke-
rült asszonyt, nehogy leessen 
az erkélyről. Pár évvel ezelőtt 
egy fiatal fiú artériás vérzé-
sét csillapította, de előfordult, 
hogy baleset sérültjét szabadí-
totta ki egy olyan autóból, ami-
ből ömlött az üzemanyag. 

MÁRCIUS 28.
A kőbányai zsaruk 24 méter 
magasból mentettek életet. Egy 
78 éves férfi szédült el kilence-
dik emeleti lakása erkélyén. Át-
esett a korláton, majd a nyolca-
dikról lógott fejjel lefelé. A krí-
zishelyzetet három talpraesett 
rendőr és egy közterület-fel-
ügyelő összehangolt segítsége 
oldotta meg. Terdik Tamás ez-
redes, budapesti rendőrfőkapi-
tány klasszikus életmentésnek 
minősítette tettüket, és megju-
talmazta őket helytállásukért.
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BLÖKIK ÓVODÁJA
Képzés-előkészítés és szocializálás okán indított kutyaóvodát a Készenléti Rendőrség kutyás alosztálya. 
A szép reményű növendékeket Haraszti Emese főtörzszászlós és Szabó Adrienn törzsőrmester gardírozza 
nap mint nap, amíg el nem érik a beiskolázási idejüket. A két rendőrnő ezzel a blökik felkészítését alapoz-
za meg a rendőri pályára.

ÁPRILIS 4.
Egyhetes csecsemőjével gyorsan eljutott a kór-
házba zuglói zsaruk segítségével egy anyuka. Az 
újszülött kisfiú egészségügyi állapota sürgős orvo-
si beavatkozást igényelt. A háromfős család a dél-
utáni csúcsforgalomban indult útnak autóval, de 
a nagy forgalom miatt nem haladtak, ezért kérték 
a körzeti megbízottak segítségét. A XIV. kerületi 
rend őrök átültették a szolgálati autóba a csöpp-
séget és az anyukáját, majd szirénázva haladtak 
a kórház felé. A 8 kilométeres távolságot végül 12 
perc alatt tették meg. Az anyuka utólag egy fény-
képet juttatott el a kisfiúról a zsaruknak, és levelé-
ben háláját fejezte ki segítőkészségükért. 

ÁPRILIS 14.
A Szeghalmi Rendőrkapitányság két munka-
társa, Molnár Csaba zászlós és Murvai Mar-
cell őrmester megmentette egy idős asszony 
életét Körösladányban. Éjszaka egy lángoló, 
füsttel teli házból a karjukban hozták ki a se-
gítségre szoruló nőt. Hang alapján kerestek 
az épületben, mert több helyiségben is a pla-
fonig csaptak fel a lángnyelvek, égett az ab-
lakkeret és a függöny is. Amikor az egyik szo-
bában megtalálták az asszonyt, ölbe vették, 
és úgy közelítették meg a kijáratot, majd a 
biztonságba vitték a szolgálati autóba. A ro-
pogó tetőszerkezet és a hulló cserepek miatt 
a szomszédos házak kiürítéséről is gondos-
kodniuk kellett. A tűzesetnél végül senki nem 
sérült meg. 

ÁPRILIS 10.
Hamis bankjegyekkel akart fogadni egy kosár-
labda-mérkőzésre a 28 éves fővárosi M. Gábor 
Antal egy zuglói lottózóban. A sportfogadást még 
a meccs előtt elbukta, ugyanis a személyzet ész-
revette a turpisságot. Az átvilágításnál kiderült, 
hogy a kockáztatni kívánt 20 ezresek valójában 
500 forintos bankjegyek. Az elkövető négyszer 
100 ezer forint értékű, hamisított bankjegyet kí-
vánt befizetni. Ha bejött volna a tipp, úgy 560 ez-
ret tett volna zsebre. Amennyiben nem áll mellé a 
szerencse, úgy csak 10 ezer forintot bukott vol-
na. A zsaruk elfogták, és pénzhamisítás bűntette 
miatt indítottak ellene eljárást.

ÁPRILIS 10.
Egy mentőautóval szállított kis-
mamánál indult be a szülés az 
M7-es autópálya 18-as kilomé-
terszelvényében. Az érdi zsa-
rukat kérték fel arra, hogy biz-
tosítsák a leállósávban a mentő-
sök szakszerű munkavégzését. A 
rendőrök a vajúdás idejére a szél-
ső sávból elterelték a forgalmat. 

ÁPRILIS 3.
Hét kábítószer-fogyasztót és 
három drogkereskedőt állítot-
tak elő a békéscsabai nyomozók 
egy kétnapos rendőri akció so-
rán. A bódító hatású szerek mel-
lett pénzt, telefonokat és számí-
tógépet foglaltak le a bűncselek-
mény elkövetésének bizonyítása 
érdekében. 

ÁPRILIS 3.
Szivárgó mosogatóra hivatkoz-
va jelentkezett két szerelőnek 
álcázott férfi egy V. kerületi la-
kásban. Amíg egyikük lekötöt-
te az ingatlan tulajdonosának fi-
gyelmét, addig a másik „álszak-
ember” összeszedte az áldozat 
2 millió forintra becsült értékeit.
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ÁPRILIS 30. 
Könnyedén megfejtette egy V. kerületi szállo-
da számkódját egy szobaasszony, majd meg-
szerezte a szálláshely külföldi vendégének 25 
millió forintját. A tekintélyes összeggel egy jor-
dániai származású kanadai ékszerkereskedő 
jött a fővárosba. A férfi egyéb értékeivel együtt 
a szoba védett széfjébe tett 208 520 eurót, va-
lamint 30 ezer dollárt. Két nappal később azzal 
szembesült, hogy megfogyatkozott az összeg, 
közel 25 millió forintnak megfelelő valuta hi-
ányzott. A belvárosi nyomozók ellenőrizték a 
bejelentés valóságtartalmát, majd tanulmá-
nyozták a hotel biztonsági kamerarendszeré-
nek felvételeit. Visszakövették, hogy mikor és 
ki járt a szobában, végül egyvalakire szűkült 
a keresés. G. Vivien (41) indokolatlanul sokat 
forgolódott az ékszerész szobájában. Továbbá 
az is gyanússá tette személyét, hogy más fő-
városi hotelban is keveredett hasonló vagyon 
elleni bűncselekménybe. Kiderült, ez alkalom-
mal az is segített neki, hogy a sértett az akta-
táskáján ugyanazt a kódot használta, amit a 
széfen beállított. A táskát pedig távozáskor 
nyitott állapotban hagyta az ágyon, így a szám-
sort könnyen le lehetett olvasni.

ÁPRILIS 25.
Három településen, három különbö-
ző fondorlattal igyekezett pénzhez 
jutni a romániai Sz. Hermina (37). 
Idős embereket látogatott meg kü-
lönböző indokkal. A nő először egy 
apagyi férfi figyelmét elterelve ju-
tott a nyugdíjához, majd Levelekről 
egy 78 éves asszony jelezte, hogy 
eltűnt 70 ezer forintja. Később egy 
napkori házaspárnál ólálkodott, 
ahonnan ékszereket és pénzkazet-
tát vett magához. A baktalórántházi 
zsaruk egy hét alatt azonosították, 
majd elfogták a tolvajt. 

ÁPRILIS 19. 
Egy veszprémi szórakozóhelyen alakult ki szóváltás két férfi között. 
Az egyikük vehemenciája agresszióba fordult, és tragédiához ve-
zetett. Gy. Gábor (31) a pultnál beszélgetett egy 47 éves férfival. 
Hamarosan szóváltásba keveredtek, majd Gy. Gábor jobb karjával 
megütötte a másikat. Ellenlábasa válaszul tenyérrel visszacsapott. 
Ekkor Gy. Gábor ököllel arcul csapta a sértettet. A 47 éves férfi az 
ütés következtében hátraesett, és beverte a fejét. Gy. Gábor néhány 
másodperccel később távozott a szórakozóhelyről. Mivel a földön 
fekvő nem mozdult, a személyzet kihívta a mentőket hozzá, de már 
csak a halálát tudták megállapítani. A rendőrök egy órával később 
egy másik szórakozóhelyen fogták el az elkövetőt, akivel szemben 
halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás. 

ÁPRILIS 17. 
Kaposváron adták át a 10. határvadász-laktanyát. Az épület a XII. határvadász beve-
tési osztály állományának főhadiszállása. A 4225 négyzetméteres alapterületű lak-
tanyában 309 határvadász kapott helyet. Többek között pihenőkörleteket, fegyver-
szobákat, konditermet, teakonyhákat, öltözőket, mosókonyhákat, videós eligazítóhe-
lyiséget és elsősegélyhelyet is kialakítottak az épületben. Kaposvár mellett Győrben, 
Szegeden, Szombathelyen, Nagykanizsán, Pécsett, Kiskunhalason, Debrecenben, 
Nyírbátorban és Orosházán is új épületkomplexumban, minden igényt kielégítő térben 
dolgozhatnak és tölthetik munka utáni idejüket a határvadászok.

ÁPRILIS 17. 
Idegesített egy férfit a lassan 
nyíló villamosajtó Budapesten. 
Tarba A. (25) külföldi állampol-
gár az Oktogonnál szállt fel. A 
szerelvényen portyázó belváro-
si zsaruk felfigyeltek a feszül-
ten viselkedő férfira. A Nyugati 
pályaudvarnál lassított a sze-
relvény, amikor Tarba A. kitörte 
az ajtóüveget. A helyszínen fog-
ták el, majd garázdaság vétsé-
gével gyanúsították meg.

ÁPRILIS 30.
Egy elszabadult csónakot von-
tattak partra a balatoni zsaruk. 
Badacsony környékén evezett 
be a tóba egy férfi, de az erős 
szél miatt már nem tudott kijut-
ni. A bejelentést fogadva rövid-
del később a partról másfél ki-
lométerre találtak rá a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ság munkatársai. A csónakot és 
utasát Badacsonylábdihegynél 
tették partra épségben. 


