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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

SZERSZÁMOKRA SPECIALIZÁLÓDTAK 

Három nap alatt öt betörésről érkezett beje-

lentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitány-

ságra. Bővebben...  

 

 

GÉPKOCSIKBÓL LOPOTT A 

 TINÉDZSER  

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomo-

zói négy bűncselekmény elkövetésével gya-

núsítanak egy 15 éves fiút. Az ügyben befe-

jezték a nyomozást. Bővebben... 
 

IDŐS ASSZONYOKAT FOSZTOTT KI  

A Rávágy téren egy idős nőt kifosztottak. 

Egy ismeretlen férfi odalépett a 74 éves sér-

tetthez, megszólította, majd kitépte a nyaká-

ból a láncát és elszaladt. Bővebben... 
 

 

 

 

DROGKERESKEDŐI HÁLÓZATOT 

 SZÁMOLTAK FEL 

 

A kecskeméti rendőrök több hónapos nyo-

mozásának eredményeként egy 15 fős háló-

zatra csaptak le Kecskeméten, Szolnokon és 

Cegléden. Bővebben... 

 

HÁROM LOPÁS, EGY GYANÚSÍTOTT  

A kecskeméti nyomozók őrizetbe vették a 

22 éves férfit, és előterjesztést tesznek letar-

tóztatásának indítványozására. 

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 alkalmi lopásoknál a tolvajok a kínálkozó lehetőséget használják ki – legyen az nyitva ha-

gyott gépjármű, lépcsőházban hagyott babakocsi, bevásárlás közben  

őrizetlenül hagyott táska, padra vagy a földre letett csomag, vagy bármilyen  

értéktárgy, amelyre nem figyeltek eléggé. 

 

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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