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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

8 BETÖRÉS EGY HÉT ALATT  

A kecskeméti rendőrök őrizetbe vettek egy 21 

éves tiszakécskei férfit, aki idén augusztusban 

több alkalommal követett el betöréses lopáso-

kat. Bővebben...  

 

9,6 MILLIÓS LOPÁS  

A gyanú szerint egy építkezésen parkoló au-

tóból lopta el a három fős csoport a készpénzt. 

Bővebben... 
 

MINDENT VITT   

 

 A gyanú szerint a férfi 8 helyre is betört La-

josmizsén, és több százezer forinttal károsí-

totta meg a helybélieket. Volt olyan tanya, 

ahova rendszeresen visszajárt: öt esetben is 

megfordult ott, amíg végül ellopta az utolsó 

mozdítható dolgot is a lakásból.  

Bővebben... 

 

EGY FIATAL PÁR AZ ELKÖVETŐ 

 A 22 éves férfinak és 18 éves élettársának 

közel tucatnyi lopásért kell felelnie. A kecs-

keméti rendőrök a tegnapi napon elfogták és 

őrizetbe vették a duó mindkét tagját.  

Bővebben... 

 

FUTÁR HOZTA AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV 

ANYAGOT 

 A rendőrök már tudták mi érkezik a kecske-

méti férfiaknak, ezért az átadás után elfogták 

őket. 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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