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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

NYOLC BETÖRÉSSEL GYANÚSÍTANAK 

EGY MÉLYKÚTI FÉRFIT 

 

Az ismeretlen tolvaj két és fél hónap alatt több 

családi házat és boltot is feltört Mélykúton. 

Azért, hogy bejusson hol az ajtót feszítette fel, 

hol pedig az ablakot törte be.  

Bővebben...  

 

NYITVA HAGYOTT AJTÓK 

Egy ismeretlen elkövető az egyik bajai szál-

láshelyre 2022. augusztus hónapban bejutva 

az egyik csukott, de nem zárt szobából három 

mobiltelefont, valamint készpénzt lopott el. 

Pár órával később ismét szerencséje volt a tol-

vajnak, ugyanis egy parkoló autót talált, amit 

nyitva hagyott gazdája. Az utastérből lapto-

pot, készpénzt, vásárlási utalványt vitt el. 

Bővebben... 
 

ÖT GYEREK RABOLT KECSKEMÉTEN 

 

Egy hajléktalant bántalmazott a banda, majd 

elvették értékeit. 

Bővebben... 

ŐRIZETBEN A 

KÁBÍTÓSZERTERJESZTŐK 

 

A nyomozók gyanúja szerint az ellenőrzött 

mélykúti és sükösdi személyek kábítószer 

beszerzésével és értékesítésével foglalkoz-

tak, és az ezzel járó feladatokat egymás kö-

zött felosztva, előzetes megállapodás alapján 

végezték. Összesen 1240 gramm kábítószer-

gyanús kristályszerű anyagot, 40 gramm ká-

bítószergyanús tablettát és 5 tő cannabis nö-

vényi egyedet találtak, majd foglaltak le. A 

kutatások során továbbá 12 millió forintot és 

arany ékszereket is lefoglaltak a rendőrök.   

Bővebben... 

 
 

BARÁTSÁGNAK INDULT, RABLÁS LETT 

BELŐLE 

Két férfi beszélgetett és italozott egészen ad-

dig, amíg az újdonsült ivócimbora el nem 

csalta társát egy fesztivál kevésbé forgalmas, 

bokros részére. Ekkor a helybéli megvárta, 

hogy beszélgetőpartnere hátat fordítson 

neki, majd megütötte a fejét. Elvette pénz-

tárcáját, benne 115.000,- Forinttal. 
 

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. 

 

 

A 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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