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SZEPTEMBER 9. 
Egy hatéves kisfiú anyukája tollbamondásával megírt levelét kapták 
meg a zsaruk. Nagy-Konkoly Máté így fejezte ki tiszteletét és majda-
ni csatlakozási szándékát a testülethez. A halásztelki kisfiúnak nem 
kellett sokat várnia a zsaruk válaszára. Felajánlották az anyukának, 
hogy az egyik reggel szívesen elfuvarozzák gyermekét az óvodába. A 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság zsarui az élményautózás mel-
lett láthatósági mellényt, karperecet, hátizsákot és nemrég vásárolt 
biciklijére lámpaszettet is adtak Máténak. A nagycsoportos fiút, hogy 
sokáig emlékezzen a rendőrreggelre, Gál Anita törzsőrmester, járőr-
vezető és Nagy András törzsőrmester, majosházi körzeti megbízott egy 
saját fotójával ellátott különleges rendőrigazolvánnyal szerelték fel. 
Máté büszkén húzta ki magát társai előtt, amikor rendőri kísérettel 
lépett be a csoportszobába. 

SZEPTEMBER 9.
Harmadik alkalom-
mal rendezték meg 
Miskolcon a Nem-
zetközi Rendőr Szol-
gálati Pisztoly Lőbaj-
nokságot. A kétna-
pos megmérettetés a 
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rend őr-
főkapitányság kikép-
ző központjában és a 
Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumban kialakított lőpályákon zajlott. Egyéni és csa-
patelsőségért viaskodott a tíz nemzet 19 csapatának 57 versenyzője. 
A szervezők célja az volt, hogy felmérjék a rendőrök és a társszervek 
munkatársainak készségeit. A versenyzőknek egyszerűbb és kombi-
náltabb feladatokat kellett megoldaniuk. A megmérettetés ötletgaz-
dái igyekeztek minél mostohább körülmények közé kényszeríteni az 
indulókat, hiszen a világ legjobb rendőrségi pisztolylövői álltak a cél-
táblák elé. A szervezők a testhelyzeteket is változtatták, ülve, állva, 
térdelve, valamint fekvő helyzetből is kellett célozni. Idén Fehéro-
roszország tarolt: egyéniben és csapatban, női és férfi kategóriában 
is megszerezte az aranyérmet. 

SZEPTEMBER 2.
Németországi jelzésre re-
agált a Készenléti Rendőr-
ség Nemzeti Nyomozó Irodá-
ja. Külföldön egy drogfutárt 
kaptak el, akinek magyar 
kapcsolatai voltak. A szálak 
Magyarországra vezettek. Az 
illegális ügylettel érintett 51 
éves férfi becskei kertjében 
egy terebélyes drogültetvény 
zöldellt. A nyomozók 101 tő 
fejlett cannabist találtak. A 
férfi a bűncselekmény minő-
sítése szerint jelentős meny-
nyiségű kábítószerrel keres-
kedett. 

SZEPTEMBER 6. 
A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság csa-
pata tarolt az Országos Men-
tőszolgálat által meghirdetett 
mentési versenyen. Ők lettek 
az elsők, emellett elhozták a 
különdíjat is. A megmérette-
tés társszervi csoportjának in-
dulójaként diadalmaskodott a 
zsarukülönítmény. A verseny 
alapvetően a gyakorlati meg-
oldásokat értékelte, ennek 
alapján kilenc szituációt kel-
lett megoldaniuk az indulók-
nak, így a Komárom-Esztergom 
megyei zsaruknak is.

A HÓNAP KÉPE

EGYMÁSNAK ADTÁK A STAFÉTÁT
A józsefvárosi família családi berkekben osztotta le az üzleti szere-
peket. Kábítószer-kereskedelemből származott a bevételük, és ha az 
egyikük egy rendőrségi eljárás miatt „kiesett”, rögtön volt kinek a 
helyébe lépni. A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság zsarui lecsaptak a 
családi vállalkozásra. 
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SZEPTEMBER 28.
A gyilkosság helyszínén hagyott 
nyomok vezették el a rendőröket 
a tetteshez. Egy óbudai elhagya-
tott irodaház épületének falai kö-
zött találtak meg egy fiatal női 
holttestet. Az áldozat a megala-
pozott gyanú szerint korábban a 
vele szerelmi kapcsolatban lé-
vő férfi bántalmazása miatt halt 
meg. 

SZEPTEMBER 27.
Számot adtak a képzés első hó-
napján tanultakról a Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázium fris-
sen felszerelt egyenruhásai. Az 
alaki szemlén a hat rendőr és a 
két tűzoltó osztály mellett fel-
sorakoztak a Miskolci Szakkép-
zési Centrum Szemere Bertalan 
Szakgimnáziumának kadétkép-
zésében részt vevő diákjai is. 

SZEPTEMBER 19.
Idén Balatonföldváron mérték 
össze tudásukat a vízi járőrök. A 
két kategóriában értékelt verse-
nyen összesen 14 járőrpáros in-
dult. A versenyzők elméleti jár-
tassága mellett a kézi és gépi 
meghajtású csónakok feletti ural-
mat is figyelték a bírálóik. 

SZEPTEMBER 14.
A Szombathelyi Hívásfogadó Központ munkatársai immár harmad
szor szerveztek főzőtalálkozót a társszervekkel közösen. A rend
őrök, mentősök, katasztrófavédők és a hívásfogadók közös rendez
vényének célja az volt, hogy jobban megismerjék egymást, ezáltal 
hatékonyabban menjen a napi munka is. A napi kapcsolattartás 
alapvetően telefonon történik közöttük, és a helyszíni intézkedé
sekkor is sietősek a feladataik. A hívásfogadók munkatársai pedig 
négy műszakban dolgoznak, éppen ezért a különböző váltások dol
gozói kevésbé ismerik egymást. A csapatösszekovácsoló rendez
vénynek a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlópá
lyája adott otthont. A rendezvény az évek alatt családi nappá nőtte 
ki magát, amelyről a főzésen kívül egyéb szórakoztató programok 
sem hiányozhattak. A szervezők úgy nyilatkoztak, hogy nem kétsé
ges, a gőzt kieresztve jövőre is fakanalat ragadnak, hogy az együtt
működés ezáltal is zökkenőmentes legyen. 

SZEPTEMBER 13.
A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóz
tatását, aki az egész fővárosban nőkre vadászott. 
A VII. kerületben, egy társasház kapualjában há
tulról átkarolta az egyik sértettet, majd befogta a 
száját, és belökdöste a lépcsőházba. Akarata elle
nére megpróbálta egy helyiségbe berángatni, és 
megfenyegette, ha nem csinálja azt, amit mond, 
megöli. A nőnek végül sikerült elmenekülnie. Nem 
sokkal ezután egy másik fiatal nőt szemelt ki. Kö
vetni kezdte, még egy oktatási intézménybe is utá
nament, de a biztonsági őr kitessékelte. A kamerák 
jól kivehetően rögzítették jellegzetes arcvonásait, 
mely alapján az arcképfelismerő rendszer azono
sította a tettest. Később az is kiderült, hogy a férfi 
szeptemberben több nő sérelmére már követett el 
hasonló jellegű bűncselekményeket. Többrendbe
li szexuális erőszak bűntette kísérletének megala
pozott gyanúja miatt indult ellene eljárás. 

SZEPTEMBER 14.
Filmszakadásig, vagyis teljes memóriaveszté
sig itta magát egy 20 éves férfi. Alkoholmámo
rában elment korábbi munkaadójának ottho
nába, majd magával vitte az arany ékszereit. 
Egy úrhidai idősebb asszony jelezte a székesfe
hérvári zsaruknak, hogy távollétében felforgat
ták a házát. Az ingatlanból elvitték 14 karátos 
arany nyakláncát és a karkötőjét. A sértett egy 
kétes erkölcsű munkására gyanakodott, akit 
nemrégiben burkolóként foglalkoztatott. A szé
kesfehérvári nyomozók ellenőrizték a feltevést. 
Sz. Szabolcsot Szabadbattyánban találták meg 
másnap hajnalban egy hosszúra nyúlt, italozós 
nap után. A férfi ruhájából előkerültek a 150 
ezer forintot érő, ellopott ékszerek. Vallomásá
ban elismerte a bűncselekmény elkövetését, és 
állítása szerint megbánta. Fogadkozott, hogy a 
jövőben tartózkodik a túlzott alkoholizálástól. 

SZEPTEMBER 17.
A Gamási Általános Iskola ta
nulóinak tartottak bűnmeg
előzési előadást a Fonyódi 
Rendőrkapitányság munka
társai. A téma az áldozattá és 
az elkövetővé válás elkerülé
sének lehetséges módozatai 
voltak. A prevenciós előadáso
kat kiegészítették a kerékpá
ros közlekedés szabályainak 
felelevenítésével. Áttekintet
ték a láthatóság fontosságát, 
a jármű kötelező tartozékait és 
a védőfelszerelések hatékony
ságát. A zsaruk kitértek az in
ternet veszélyeire is, és a ta
nulók minden felmerülő kérdé
sére készségesen válaszoltak. 

SZEPTEMBER 17. 
Világbajnok munkatársa is van 
a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság általános jogi és per
képviseleti főosztályának. Me
ző Boglárka két éremmel tért 
haza a délkoreai vívóvilág
bajnokságról. A sportolónőnek 
csapatban aranyérmet, egyé
niben pedig ezüstérmet sike
rült szereznie a magyar kere
kesszékes vívókkal közösen. A 
vb a tokiói paralimpia kvalifiká
ciós sorozatának legfontosabb 
állomása volt. Mező Boglárka 
2015 decembere óta dolgozik 
a BRFK állományában. A világ
bajnokságról visszatértekor a 
rokonok és barátok mellett a 

Ferihegyi repülőtéren kollégá
inak gyűrűjében Terdik Tamás 
dandártábornok, fővárosi rend
őrfőkapitány várta. Kétszeres 
volt az öröm, mert Boglárkát a 
fogadóbizottság születésnapja 
alkalmából is köszöntötte.
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OKTÓBER 14.
Összevont rendőri erőkkel számolták fel a 
nagy tételben üzletelő kábítószerdílerek te-
vékenységét. A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság több szervezeti egysége egyszerre 
öt helyen tartott kutatást, ahol ékszereket, 
nagyobb összegű pénzt és kábítószergya-
nús anyagokat foglaltak le. A IX. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság indított nyomozást a 
BRFK felderítő főosztályával közösen a ko-
kain- és amfetaminszármazékok piacra ke-
rülésének ügyében. A férfiakból és nőkből 
álló csapatban mindenkinek előre leosztott 
szerepe volt. A fogyasztóknak leginkább au-
tóból értékesítettek, de Ferencváros egyik 
frekventált utcáján is dübörgött az üzlet. A 
fél éve tartó aktív kereskedésnek közel hat-
van rendőr szabott gátat az akcióval. Egy, a 
piszkos üzletben érintett férfit a VII. kerület 
egyik éttermében fogták el a zsaruk. A rajta-
ütés során a bizonyítékként felhasználható 
paketteket megpróbálta a vécében leöblíte-
ni, de nem járt sikerrel. Végül az ügyben ká-
bítószer-kereskedelem bűntette miatt há-
rom embert letartóztattak, kettő pedig sza-
badlábon védekezett.

OKTÓBER 5.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának csapata Tolcsván fogta el annak a 
családnak a tagjait, akik ígéretük szerint kokainbáróvá tettek volna egy borsodi férfit. 
Csúnyán átverték, több részletben összesen 103 millió forintot csaltak ki tőle a kilók-
ban mérhető fehér porra. Később kiderült, hogy a gondosan kimért csomagokban csu-
pán liszt volt. Az átverésnek alaposan megágyaztak, minden apró részletet gondosan 
kidolgoztak, hogy a szép summában reménykedő férfi ne fogjon gyanút. Kokainnepper 
helyett egy bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntettének 
áldozata lett, őt kábítószer birtoklása vétségével gyanúsították meg a zsaruk.

OKTÓBER 6. 
Egy román felségjelzésű tehergépkocsi vezetőjével szemben intézkedtek 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 
Mezőkeresztesen. A túlméretes szerelvény a zsarukkal szemben közleke-
dett az M3-as autópályán. Az első jármű egy Mercedes kisbusz volt, ami 
egy tréleren személyautót vontatott. A trélerhez egy spaniferrel volt hoz-
zákötve a további többtonnás vontatmány. A megerősített kötélhez egy 
másik teherautó kapcsolódott, amihez szintén egy személyautót szállí-
tó trélert csatoltak. A tiszaújvárosi zsaruk a szabálytalanság megszün-
tetését követően feljelentést tettek a 27 éves román sofőrrel szemben. 

OKTÓBER 10. 
Véget ért a nyomozás az elsüllyedt Hableány katasztrófájának 
ügyében. A Budapesti Rend őr-főkapitányság nyomozócsoportjá-
nak vizsgálata, illetve a szakértői vélemény is azt a megállapítást 
tette, hogy a Viking szállodahajtó ukrán kapitánya felelős a tra-
gédia bekövetkeztéért. A 135 napig tartó nyomozás azzal az ered-
ménnyel zárult, hogy az ukrán kapitány hibázott. A hajó vezetőjé-
nek vallomása szerint aznap este a Dunán zajló sűrű forgalomban 
– a hajó biztonsági berendezései ellenére – egyszerűen nem vette 
észre a Hableányt. A hajókapitányt 36 rendbeli bűncselekménnyel 
gyanúsították meg, és letartóztatták. 

OKTÓBER 8. 
Megállás nélkül hagyta el a hely-
színt egy halálos gázolás elkövető-
je. A monori zsaruk nyolc órán be-
lül azonosították, majd elfogták a 
cserbenhagyót. Az autós egy úttes-
ten átsétáló gyalogost ütött el Ül-
lőn. A nő az árokba esett, és elszen-
vedett sérülései miatt a helyszínen 
meghalt. A közlekedési zsaruk a 
helyszínelés közben megtalálták a 
gépkocsi ködlámpájának takaróe-
lemét. Az alkatrészmaradványból 
sikerült megtudniuk a gépkocsi tí-
pusát, a térfigyelő kamerák pedig 
elvezették őket a sofőrhöz. A gyöm-
rői férfi ellen segítségnyújtás elmu-
lasztása vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indítottak eljárást.

OKTÓBER 15.
Egy ittasságtól bódult ál-
lapotban alvó férfitól vette 
el két férfi a telefonját és a 
tárcáját a József városban. A 
kifosztással  meg gyanúsított 
tettesek mozgására a térfi-
gyelő kamerák segítségével 
figyeltek fel a helyi zsaruk. 
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OKTÓBER 16.
Flashmobot, villámcsődületet 
szervezett a rendőrség a Keleti pá
lyaudvar bejárata elé az újraélesz
tés világnapja alkalmából. A men
tőkkel közösen tartott rendezvé
nyen a járókelőket tanították arra, 
miként kell szakszerűen végezni 
az újraélesztést. A Készenléti Ren
dőrség Zenekarának egyik muzsi
kusa gitárkíséretével egy énekes 
segítette tartani a mozdulatok 
ütemét. A csődület nem maradt el, 
és az életmentő mozdulatok elsa
játítására is akadtak szép szám
mal próbálkozók. 

OKTÓBER 21.
Közlekedési balesetnél intéz
kedett két zuglói rendőr, ami
kor egy állampolgár szólt ne
kik arról, hogy egy férfit látott 
a hóna alatt pénztárgépfiók
kal kirohanni egy patikából. A 
zsaruk azonnal reagáltak, és 
pár perccel később már bilin
cset tettek a támadóra. Az el
követő éppen a fiókot ürítette 
ki az utcán, amikor az egyen
ruhások ráköszöntek. Mire az 
ügyeletes a rablás helyszínére 

küldhette volna őket, már rend
őrkézen volt a tettes. Kiderült, 
hogy egy bicskát markolva tért 
be a gyógyszertárba, majd csak 
a szerencsének köszönhetően 
nem ejtett sebet az eladón. Kö
vetelőzése közben kétszer meg
ütötte, és egyszer gyomron rúg
ta a patikust. A nemrégiben a 
pszichiátriáról kiengedett férfi 
folyamatosan ellenállt az intéz
kedésnek, kisebb sérülései ellá
tását is csak hordágyra leszíjaz
va láthatták el a mentősök. 

OKTÓBER 20. 
Az ország útjain egy hétig el
lenőrizték az autóbuszokat és 
a tehergépkocsikat a zsaruk. 
Minden negyedik teherautó
nál szabálytalanságot tapasz
taltak, a megállított buszok 
vezetői kevesebb normasze
gést követtek el. A rendőrök a 
nemzetközi közlekedési akci
ókat, kampányokat a jövőben 
is folytatják. 
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A HÓNAP KÉPE

SPECIÁLIS NAP
A HajdúBihar Megyei Cívis közterületi támogató alosztály többrétű kiképzési napot tartott, speciális kihívá
sokra trenírozták magukat. A gyakorlaton az elméleti ismeretek mellett éles lőgyakorlatot tartottak, intézke
déstaktikai szituációkat oldottak meg, és elfogókutyával gyakoroltak épületharcászati veszélyes helyzeteket. 

OKTÓBER 23. 
Két marcali zsaru mentette meg 
egy idős ember életét a tűzhalál-
tól. A férfi szemetet akart éget-
ni, tüzet rakott, majd rosszul lett, 
és beleesett a tűzbe. A rendőrök-
nek szemlélődés közben tűnt fel 
a gomolygó füstfelhő, és azonnal 
a baj forrásához indultak.

OKTÓBER 19.
Vörös kóddal figyelmeztették a 
közlekedőket a romló baleseti 
adatokra. Kicsivel több mint két 
hét alatt 40 ember vesztette éle-
tét a közutakon. Október végé-
re a balesetek statisztikai adatai 
kétségbeejtő méreteket öltöttek.

OKTÓBER 18.
Egymást követő napokon tartot-
tak átfogó razziát a XV. kerület 
rendőrei. Több körözött embert 
sikerült elfogniuk, de az átütő 
sikert egy kábítószer-kereske-
dő kézre kerítése jelentette. Nála 
800 gramm droggyanús növényt 
és több mint 6 millió forintot ta-
láltak. Az intézkedésláncolatban 
ötven zsaru dolgozott együtt a 
társszervek munkatársainak tá-
mogatásával. 


