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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

KÖZEL EGYMILLIÓ VOLT A 

 ZSÁKMÁNY 

Az egyik kecskeméti utcában parkoló teher-

autót ismeretlen tettes feltörte. Bővebben...  

 

NYOLC BETÖRÉS, TÖBB MINT FÉL-

MILLIÓS KÁR  

Nyolc bejelentés érkezett betöréses lopásról 

idén nyáron a lajosmizsei rendőrökhöz.  

Bővebben... 
 

KIFOSZTÁS GYANÚJÁVAL  

ŐRIZETBEN   

Elfogták a kiskunhalasi rendőrök azt a nőt, 

aki több mint 50.000 forintot vitt el egy 60 

éves, nemrégiben agyvérzést és infarktust 

szenvedett férfi lakásából. A sértett el-

mondta, hogy egy férfi jelent meg a házánál 

idén januárban, hogy pénzt kérjen tőle, de 

mivel nem ismerte jól, így nem adott neki 
kölcsön. Bővebben... 

MÉH-TELEPEN ÉRTÉKESÍTETTE A 

LOPOTT VASANYAGOT 

A sértett – miután látta, hogy meglopták – 

elindult felkutatni a holmijait, és sikerrel is 

járt. Az egyik közeli MÉH-telep udvarán 

látta meg a hiányzó felniket, majd értesítette 

a hatóságot. Bővebben... 

 

A GYANÚ: EMBERKERESKEDELEM ÉS 

KÉNYSZERMUNKA  

A jánoshalmi férfi a gyanú szerint éveken 

keresztül sanyargatta az állatgondozóját. 

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

változásaira, aktuális trendjeire. 

A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények megelőzéséhez. 

 

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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