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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

KÖZVESZÉLLYEL FENYEGETÉS 

A kecskeméti járőrök pillanatok alatt elfogták 

azt a férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy 

bomba fog robbanni. A gyanúsított gyakorla-

tilag saját magát buktatta le. 

Bővebben...  

 

LOPOTT BANKKÁRTYÁVAL AKART  

VÁSÁROLNI 

A sértett elmondta, a városban kerékpározott, 

majd egy kereszteződésében megállt telefo-

nálni, miközben a táskáját a bal karjára tette. 

Beszélgetés közben egy biciklis bukkant fel 

mellette, lehúzta a táskát az idős asszony ke-

zéről és eltekert. 

Bővebben... 
 

ŐRIZETBEN A RABLÓ 

Az utcán szólította le áldozatát, majd vette el 

értékeit a gyanú szerint egy keceli férfi, akit a 

kiskunhalasi rendőrök a közelmúltban fogtak 

el. 

Bővebben... 
 

FIATALKORÚ TOLVAJ 

Többrendbeli lopás miatt vettek őrizetbe a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói 

egy 17 éves megyeszékhelyi fiút. A fiatal 

bűnelkövető a gyanú szerint több ingatlanba 

is hívatlanul ment be és úgy gyűjtötte össze az 

ott található értékeket. 

Bővebben... 

 
 

BÁNTALMAZÓ ÉLETTÁRS 

 

Elfogták és őrizetbe vették a nyomozók azt a 

31 éves kecskeméti férfit, aki hónapokon ke-

resztül brutálisan bántalmazta élettársát. 

Bővebben... 

A kép illusztrációs célt szolgál! 
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a megelőzhető  

bűncselekmények aktuális trendjeire.  

A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények kivédésére, megakadályozására. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények eseteiben kellő óvatossággal, 

odafigyeléssel megnehezíthető az 

elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás. 

 

Legyen körültekintő, és megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 

 

 

BŰNCSELEKMÉNY ÉSZLELÉSE ESETÉN 

 ÉRTESÍTSE A RENDŐRSÉGET  A 

 

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMON. 
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