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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

KERÉKPÁRTOLVAJOK 

 RENDŐRKÉZEN  

A lopást szerencsére rögzítették a lakóház 

lépcsőházába felszerelt biztonsági kame-

rák. Bővebben...  

 

TETTEN ÉRTÉK A BETÖRŐT  

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomo-

zói őrizetbe vettek egy helyi férfit, aki be-

tört egy ház garázsába, kiválogatta a neki 

tetsző tárgyakat, de elfogták a rendőrök mi-

előtt távozhatott volna a lopott holmikkal.  

Bővebben... 
 

POLGÁRŐRÖKRE TÁMADTAK –  

ŐRIZETBE VETTÉK ŐKET   

A kalocsai nyomozók közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszakkal, és felfegyver-

kezve elkövetett garázdasággal gyanúsíta-

nak két román állampolgárt. Bővebben... 

ELFOGTÁK A 15 ÉVES KECSKEMÉTI 

TOLVAJT 

A gyanú szerint a fiatal, elvitt a teraszról 

egy láncfűrészt. Az elkövetőnek nem volt 

nehéz dolga, ugyanis csak a riglit kellett el-

húznia, és már hozzá is fért a több tízezer 

forint értékű szerszámhoz. Bővebben... 

 

JELENTŐS MENNYISÉGŰ 

 KÁBÍTÓSZER 

Az egyenruhások bruttó 477 gramm kábító-

szergyanús anyagot foglaltak le. A 20 éves 

férfit a kiskunhalasi nyomozók kábítószer-

kereskedelem miatt őrizetbe vették és kez-

deményezték letartóztatását. Bővebben... 
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények  

változásaira és aktuális trendjeire. 

A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények megelőzésében. 

 

Az utóbbi hetekben Bács-Kiskun megyében elkövetett vagyon elleni  

bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,  

odafigyeléssel megnehezíthető az  

elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás. 

 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és  

megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 

 

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse 

a rendőrséget a  

112 segélykérő telefonszámon. 
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