Ebben az esztendőben, szeptember 17-én immáron ötödik alkalommal, de rendhagyó
módon került megrendezésre a Dr. Dobos János Emléknap. Rendhagyó volt, mert a
szokásos kriminalisztikai témájú előadások helyett Dobos Jánosra, ez emberre fókuszáltunk.
Dobos János ebben az évben lenne 80 éves, ez szolgáltatott apropót a jubileumra, és arra,
hogy felelevenítsük munkásságát, életpályáját.
A rendezvénynek az ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézete (BSZKI) adott otthont.
Ahogy Dr. Nagy Gábor főtanácsos, a BSZKI igazgatója megnyitóbeszédében elmondta,
helye van a rendezvénynek az Intézetben, hiszen Dobos ízig-vérig kriminalista volt, a szó
igazi, gyakorlati értelmében. Nagyon szívesen tett eleget egyesületünk felkérésének azért is,
mert hagyománya van a Dobos-díjnak a BSZKI-ban: elődje, Dr. Lontainé dr. Santora Zsófia
főigazgató asszony a kezdetektől helyet biztosított a Dobos-díjat odaítélő bizottság
munkájának, sőt, ő maga is e testület tagja volt.
A megnyitó után Dr. Kovács Gyula elnökségi főtanácsos Dobos János életútját mutatta be,
azét az rendőrét, aki már életében is legenda volt. A prezentációval egybekötött előadáson
az eddig is ismert életrajzi adatok mellett kevéssé ismert érdekességeket is
megismerhettünk, nem is beszélve a kordokumentumoknak tekinthető fotókról.
Dr. Bárdy Tibor ny. r. ezredes, c. elnökségi főtanácsos Dobosról, a barátról, és munkatársról
emlékezett meg. Az egykori munkatárs, mai pesti szóhasználattal élve a „span” beszélt a
hőskorról, a tanulóévekről, a kettejük között kialakult barátságról, ami odáig mélyült, hogy
testvéreként beszélt Dobosról.1
A nyolcvanadik születésnap késztette az emlékezőket arra, hogy összeállítsanak,
megszerkesszenek egy emlékkönyvet: így látott napvilágot a Dobos-könyv. A mű
szerkesztését, megszületésének körülményeit, és a könyv tartalmát mutatta be Dr. Kovács
Lajos ny. r. ezredes, társszerző, a könyv hivatalos bemutatóján. A szerkesztők lelkes
kutatómunkájának hála, a könyven nem csak visszaemlékezések szerepelnek, hanem
megszólal maga Dobos is, az eddig publikálatlan írásain keresztül.
A megemlékezések után került sor a díjak átadására.
Dr. Kovács Gyula elnökségi főtanácsos2 ismertette az egyesület legmagasabb elismerésére,
a Dr. Dobos János-díjra érkezett idei javaslatokat és felterjesztőiket, majd ismertette a
bizottság döntését.
A Dr. Dobos János-díj 2015. évi kitüntetettje: BOGDÁNY GYULA r. alezredes, a BácsKiskun MRFK, Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettese.
A díjat Jakab György, egyesületünk elnöke, és Dr. Kovács Gyula adták át.
Bogdány Gyula rövid beszédében megköszönte az elismerést, és elmondta, hogy óriási
megtiszteltetésének tartja a díjat, már csak azért is, mert a Dobos-díjasok sorában ő az első
aktív, ma is szolgálatot teljesítő rendőr. Elmondta, bízik benne, hogy a jövőben más, jelenleg
is aktív kolléga lesz méltó az elismerésre.
Ezt követte a Dr. Dobos János Emlékérmek átadása. Az elismeréseket Jakab György elnök,
és Hóbor Zsolt főtitkár adták át az arra érdemeseknek.
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Dr. Dobos János maga is ír Bárdy Tiborról a Kocsmák, vagányok, zsaruk c. könyvében
Az egyesület Közgyűlése a Dr. Dobos János-díj alapításakor életre hívta a Dr. Dobos János-díj Eseti
Bizottságát, mely a Közgyűlés átruházott jogkörében döntött a díj adományozásáról. A Bizottság mandátuma
2015. március 26-án lejárt. Dr. Kovács Gyula e bizottság elnökeként ismertette a Dr. Dobos János-díj
adományozását.
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A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a magyar bűnüldözés és kriminalisztika
nemzetközileg is ismert kiemelkedő személyisége, Dr. Dobos János nyugalmazott rendőr
ezredes születésének 80. évfordulójára emlékezve, az egyesületünk támogatása, a
kriminalisztika, a büntetőjog, és a rendészettudományok, valamint a bűnüldözés területén
elért kimagasló eredményeikért a következő elismeréseket adományozta:
Dr. Dobos János Arany Emlékérem elismerésen részesült:
az egyesületünk eredményes működése érdekében huzamosabb időn át nyújtott
támogatása, illetve Dr. Dobos János szakmai életművének, és emlékének ápolása terén,
valamint a korabeli Kékfény c. bűnügyi riportműsor szerkesztő-riportereként a bűnüldözés és
a bűnmegelőzés terén kifejtett úttörő munkája elismeréseként:
DR. SZABÓ LÁSZLÓ a Referens Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Kft. ügyvezetője,
bűnügyi szakújságíró.
(Dr. Szabó László betegség miatt nem volt jelen az ünnepségen, részére az elismerés
átadására egy későbbi időpontban kerül sor.)
Dr. Dobos János Ezüst Emlékérmet vehetett át:
Dr. Dobos János szakmai életművének és emlékének ápolásáért, a „Magyar Bűnüldöző”
című szaklapunk főszerkesztőjeként végzett magas színvonalú újságírói és lapszerkesztői
tevékenységéért, valamint a bűnügyi tudományok területén végzett több évtizedes oktatónevelő munkássága elismeréseként:
DR. KOVÁCS GYULA elnökségi főtanácsos, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság
elnöke, a „Magyar Bűnüldöző” főszerkesztője.
Dr. Dobos János Bronz Emlékérmet kapott:
az egyesületünk eredményes működéséhez való jelentős hozzájárulásért, Dr. Dobos János
szakmai életművének, és emlékének ápolásáért, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottságban
való aktív tevékenységéért:
Makkainé Dr. Fóti Erika elnökségi főtanácsos, a Dr. Dobos János Eseti Bizottság
alelnöke,
Keglovicsné Mester Györgyi, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság tagja, a „Magyar
Bűnüldöző” olvasószerkesztője,
Juhász Zoltán ny. r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszéke szaktanára, a
Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság külsős tagja,
Dr. Török Árpád, a Dr. Dobos János-díj Eseti Bizottság tagja.
Huzamos időn át kiemelkedően végzett eredményes szakmai munkája elismeréseként:
Bóka János Péter r. alezredes, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola főtanára;
Gulyás József r. alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
kiemelt főnyomozója;

Faller Ferenc r. alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezetője.

Kőszegi

Az egyesület elnökének Elismerő Oklevelét vehette át Őri-Kiss Gyöngyi, a "Magyar
Bűnüldöző" olvasószerkesztője.

