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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

EGYMILLIÓS ZSÁKMÁNYÁNAK FÉL 

NAPIG SEM ÖRÜLHETETT 

A gyanúsítottak dohányboltba, élelmiszerüz-

letbe, benzinkútra és trafikba törtek be. Ajtót 

rongáltak meg, kővel dobták be az ablakot. 

Bővebben...  

 

BESURRANT ÉS ALVÓ SÉRTETTET 

FOSZTOTT KI 

Az egyik kecskeméti utcában leállított lakó-

kocsi nyitott ajtaján keresztül surrant be a 20 

éves nő. Bővebben... 
 

 ELFOGATÓPARANCS ALAPJÁN  

FOGTÁK EL A BETÖRŐKET 

Katymári házakba törtek be és onnan ékszere-

ket, műszaki cikkeket valamint barkácseszkö-

zöket loptak el. Bővebben... 

RABLÁS TISZAALPÁRON  

Az elkövetőket a közterületi kameráknak és a 

járőröknek köszönhetően találták meg a kecs-

keméti nyomozók. Az idős férfi elmondta, 

hogy egyedül él tiszaalpári lakásában. Tavaly 

év végén az egyik éjszaka arra riadt álmából, 

hogy nem tud mozdulni, mivel egy maszkos 

férfi a nyakához szorítja a karját. Az idős ál-

dozat elfelejthette bezárni a bejárati ajtót, 

ezért tudtak bemenni hozzá. A nyomozás so-

rán két fiatalt vettek őrizetbe. Bővebben... 
 

KÁBÍTÓSZERREL KERESKEDETT  

Az izsáki rendőrök többek között 790 gramm 

marihuánát és 17 tő kannabisz növényt foglal-

tak le a gyanúsítottól. A 22 éves helybéli férfi 

a lakcímén nevelte a kendert, illetve árusította 

a kábítószert. 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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