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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

HIRDETÉSI OLDALAK „RÉME”  

RENDŐRKÉZEN  

A különböző internetes hirdetési oldalak nagy 

felületet biztosítanak azok számára, akik csa-

lásból próbálnak pénzt szerezni. A Rendőrség 

a reménybeli vásárlókat óvatosságra inti, 

azonban a szélhámosok időről-időre szedik 

áldozataikat. 

Bővebben...  

 

NÉGYSZER CSALT 

A kiskunhalasi nyomozók vádemelést java-

solnak egy 69 éves kiskunhalasi lakos ellen, 

aki ismerőseitől alig másfél hónap alatt több 

millió forintot kért kölcsön azzal, hogy a 

pénzt kamatostul visszafizeti. Erre azonban 

soha nem került sor. 

Bővebben... 
 

ÁLLATKÍNZÁSÉRT FELELHET A 

 DUNAPATAJI ASSZONY  

Ha egy gazda a saját állatát elűzi, kiteszi 

vagy elhagyja, bűncselekményt követ el. Az 

állattartás felelősséggel jár. 

Bővebben... 
 

BÁNTALMAZTA ÉS BEZÁRTA 

 ÉDESANYJÁT  

A rendőrség csak akkor tud hatékonyan fel-

lépni, ha a jogellenes cselekmény a tudomá-

sára jut. A 2013. július 1-től hatályos Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

212/A. § -a büntetni rendeli a kapcsolati erő-

szakot.  

Bővebben... 

 
 

BOZÓTVÁGÓVAL RABOLT – ELFOGTÁK  

 

A kecskeméti rendőrök néhány percen belül a 

bejelentés helyszínére értek, így a bűnelköve-

tőt szinte azonnal elfogták. 

Bővebben... 
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a megelőzhető bűncselekmények  

aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények kivédésére, megakadályozására. 

 

A vagyon elleni  

bűncselekmények eseteiben 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 

 

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMON. 
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