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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

KATTANT A BILINCS A  

GÉPKOCSIFELTÖRŐ CSUKLÓJÁN 

A kamera felvette, a rendőrök pedig pillana-

tok alatt beazonosították a 36 éves kecskeméti 

tolvajt, akit a napokban elfogtak és őrizetbe 

vettek a megyeszékhely rendőrei.  

Bővebben...  

 

HŰTŐBEN ÉS FAGYASZTÓBAN REJTE-

GETETT KÁBÍTÓSZER 

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják a 

rendőrök azt a férfit, akit a bajai nyomozók a 

főkapitányság közterületi támogató alosztály 

speciális egységének segítségével Baján, a 

háza előtt fogtak el. 

Bővebben... 
 

LEZÁRTÁK A KÉNYSZERVALLATÓ 

ÜGYÉT 

Jelenleg is letartóztatásban van az a 45 éves 

férfi, aki a gyanú szerint bezárta unokaöcs-

csét a garázsba, leültette egy székre és vas-

csővel bántalmazta, hogy vallomást csikarjon 

ki belőle. 

Bővebben... 
 

REDŐNYÖSNEK ADTA KI  

MAGÁT A TOLVAJ  

A kalocsai nyomozók egy 44 éves bajai férfi-

val szemben nyomoznak, aki a gyanú szerint 

többször visszajárt egy 85 éves asszonyhoz 

pénzt lopni. A gyanúsított redőnyszerelőnek 

mondta magát, azonban az asszony szemfüles 

gondozóját nem tudta átverni. 

Bővebben... 
 
 

ELFOGTÁK A KALOCSAI  

BETÖRŐBANDÁT 

 

Célirányos ellenőrzések, elemző-értékelő 

munka, tettenérés és több akció vezetett az öt 

férfi elfogásához. 

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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