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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

ŐRIZETBEN A BAJAI  

GÉPKOCSIFELTÖRŐ 

Kilenc esetben a városban parkoló gépjármű-

vek ablaküvegeit betörve az autókból kész-

pénzt, mobiltelefont, műszaki eszközt lopott 

el, valamint további öt járművet próbált meg 

feltörni sikertelenül. Bővebben...  

 

ŐRIZETBEN A KEREKEGYHÁZI  

TOLVAJ 

A tolvaj mosógépet, centrifugát, hajvágó gé-

pet és televíziós beltéri egységet vitt el családi 

házakból. De olyan is előfordult, hogy bemá-

szott az egyik udvarra, ahol felemelte az ott 

parkoló gépkocsit, és elkezdte kiszerelni alóla 

a katalizátort. A szemtanú megzavarta az ép-

pen szerelő tolvajt, és értesítette a rendőröket. 

Bővebben... 

 

 

 GRAFFITIK KALOCSÁN 

A  gyanúsított – kihallgatásán – elmondta, 

hogy mérgéből használta a festékszórót. Ron-

gálás miatt indítottak vele szemben büntetőel-

járást. Bővebben... 

TALÁLT PÉNZTÁRCA  

Több, mint 300 ezer forint és okmányok vol-

tak abban a pénztárcában, ami kiesett egy férfi 

zsebéből Jánoshalmán, azonban a megtalálók 

ez esetben nem voltak elég becsületesek: az 

iratokat visszaadták, a pénzt pedig elköltöt-

ték. A rendőrök lopás bűntette miatt folytattak 

eljárást. Bővebben... 
 

ELFOGTÁK A SZABADSZÁLLÁSI  

KERÉKPÁRTOLVAJT  

Több alkalommal lopott egy kerékpártároló-

ból bicikliket a helyi tolvaj. 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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