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2 0 1 9 .  N O V E M B E R

NOVEMBER 1. 
Az V. kerületi zsaruk egy sa-
ját zsebre dolgozó, adomány-
gyűjtő társaságot lepleztek 
le. A román nemzetiségű, 11 
fős csapat élelemre, utazás-
ra, ruházkodásra és lakha-
tásra fordítható pénzado-
mányokat gyűjtött hátrányos 
helyzetű és nagyothalló kis-
korúak részére. A rendőrök 
a Belvárosban figyeltek fel a 
banda néhány tagjának tény-
kedésére. Később egy má-
sik társaságot is elfogtak, 
amelynek tagjai párosával 
végezték mindezt. Kihallga-
tásukkor kiderült, hogy szó 
sincs karitatív ügyről. Az ado-
mánygyűjtők kizárólag saját 
magukra fordították a befolyt 
összegeket.

NOVEMBER 3.
A hódmezővásárhelyi zsaruk visszaadták egy nőnek az ellopott 
telefonját. Egy férfi egy mindszenti szórakozóhelyen lopta el a 
sértettől a kabátját a benne lévő készülékkel, tárcával és a pén-
zével együtt. A nyomozók hamar azonosították az elkövetőt, a 
mobiltelefont pedig kutatás során találták meg nála.

NOVEMBER 2.
Sükösdi körzeti megbízottak segítettek az eltévedt 
túrázóknak. A szolgálati autó fény- és hangjelzé-
seivel találták meg őket késő este az erdőben. Há-
rom emberből kettő letért a túraútvonalról, mert 
szerettek volna megnézni egy közeli kilátót. Egye-
dül maradt társuk, egy nő pedig sötétedéskor el-

vesztette tájékozódási képességét, és letért a kije-
lölt ösvényről. Vele telefonon tartották a kapcsola-
tot, de a közelebbi helyzetét nem tudta megadni a 
zsaruknak. Végül másfél óra keresés után sikerült 
megtalálni. Ezután a nő kutatására indult egyik 
férfi is a rendőrök segítségére szorult, de rövid idő 
alatt őt is épségben megtalálták. 

NOVEMBER 5.
Feketepiaci értéke szerint 1,6 milliárd forintot érő heroinmennyiséget foglalt le a Készenléti Rend-
őrség Nemzeti Nyomozó Irodájának kábítószer-ellenes egysége a fővárosban. A szlovén hatóságok 
egy illegális szállítmány érkezését jelezték a magyar rendőröknek. Az információ szerint a drog Ma-
gyarország felé tartott. A gigantikus szállítmány egy részét már Koper kikötőjében visszatartották. A 
magyar zsaruk a külföldi hatóságok közreműködésével a maradék anyag útját egészen egy 47 éves 
fővárosi férfihoz köthető vállalkozás telephelyére kísérték. Megvárták, amíg lepakolják a konténert, 
ezt követően pedig rajtaütöttek a szállítmány lebonyolítóin.

NOVEMBER 12.
A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnmegelőzési osztálya 
idén már kilencedszer rendezte 
meg a KriMit Tud? elnevezésű 
országos döntőt. A középiskolá-
sok részére tartott vetélkedőnek 
a fővárosi Venyige utcai börtön 
adott különleges helyszínt. 

NOVEMBER 7.
A bérlőjüket megtámadta, apját 
pedig hasba szúrta egy fiatal férfi 
Nyíregyházán. Az apa a szúrás 
okozta sérülés következtében sa-
ját fiának kezétől vesztette éle-
tét. A fiatal férfi italozás után tá-
madta meg a ház lakrészének 26 
éves bérlőjét. Dulakodás alakult 
ki kettejük között, az apa ennek 
akart véget vetni. A békítés nem 
járt sikerrel, mert végül ő keve-
redett verekedésbe a fiával. Ami-
kor úgy tűnt, hogy az indulatok 
alábbhagytak, a fiú kést rántott 
elő, és szúrt. Tette után beült az 
autójába, és elhajtott. Fél órá-
val az eset után Kótaj külterüle-
tén állították meg a zsaruk a me-
nekülőt.
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A HÓNAP KÉPE

NYÍLT NAP MISKOLCON
Színes programmal és látványos bemutatókkal várták a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba a fiatalokat 
a szervezők. Alapvetően a következő tanévben induló képzésekre toboroztak, azonban semmit nem bíztak 
a véletlenre, egészen hatéves kortól számítottak az érdeklődőkre. 

NOVEMBER 12.
A Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozó Irodájának nem-
zetközi bűnözés elleni főosztá-
lya a társhatóságokkal tartott 
közös akciót az M1-es sztráda 
mellett. Az ellenőrzések célja 
az illegális migráció, az em-
bercsempészés, a kábítószer- 
és cigarettacsempészet, illet-
ve az egyéb jogsértések meg-
akadályozása volt. A kontroll 
sikerét 11 négylábú szimatá-
val támogatták, akik 160 ka-
mion rakterét is átvizsgálták.

NOVEMBER 16.
Idén már hetedjére mérték ösz-
sze harcmodorbeli jártasságukat 
és fizikumukat a Terrorelhárítá-
si Központ (TEK) szervezésében 
megrendezett gálán a rendvé-
delmi és társszervek delegáltjai. 
A szervezők csúcsot döntöttek 
a verseny iránti érdeklődést te-
kintve, ugyanis az eddigi legna-
gyobb számban, előzetesen 370 
nevezőlap érkezett, illetve a re-
gisztrált nézőszám is magasabb 
volt a korábbiaknál. A versenyzők 
a küzdősportok színes repertoár-

ját vonultatták fel: ötféle sport-
ág hétféle szabályrendszeré-
ben küzdöttek egymással. A gá-
la népszerűségét az is mutatja, 
hogy az eddigi rendezvényeken 
több mint 2000 indulót és mint-
egy 36 ezer főnyi közönséget je-
gyeztek fel. A megmérettetésen 
kihirdették a Belügyminisztérium 
összesített pontszerző versenyé-
nek végeredményét, amelyben a 
Készenléti Rendőrség végzett az 
első, a TEK a második, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem pedig a 
harmadik helyen. 

NOVEMBER 11.
Nagy szerencséjére a mező-
kövesdi járőrök meghallot-
ták egy idős ember segély-
kiáltását. Még világos volt, 
amikor a 94 éves férfi az ud-
varra ment megetetni a ku-
tyáját.

Elesett, beütötte a fejét, 
majd sikerült felmásznia egy 
székre, ott várta a segítsé-
get. A rendőrök járőrözés 
közben figyeltek fel a két-
ségbeesett hangra. Bekí-
sérték a házába az átfázott 
embert, és kihívták hozzá a 
mentőket. 

NOVEMBER 10.
Két 15 éves fiútól vette el 
erőszakkal egy négyfős tár-
saság a mobiltelefonjaikat az 
V. kerületi Erzsébet térnél. A 
sértettek személy- és ruhá-
zatleírása alapján jöttek rá a 
zsaruk az elkövetők kilétére. 
Rövid időn belül pedig a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitány-
ság bűnügyi bevetési osztá-
lyának hathatós fellépése 
okán mind a négy elkövetőt 
sikerült elfogni. A tettesek-
nél megtalált telefonokat a 
zsaruk visszajuttatták jogos 
birtokosaiknak. 

NOVEMBER 18.
Szokatlan körülmények 
között treníroztak 13 le-
endő rendőrkutyát, hogy 
életszerű körülmények 
között tudjanak készül-
ni a jövőbeli szolgálatra. 
Ózdra vitték őket, ahol 
nyílt terepen és egy zárt 
épületben állították őket 
különféle feladatok elé. 


