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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

BESURRANT ÉS MEGLOPTA IDŐS  

ÁLDOZATÁT 

Egy 74 éves lajosmizsei lakos tett bejelen-

tést, mivel egy ismeretlen besurrant a há-

zába, és onnan készpénzt tulajdonított el. 

Bővebben...  

 

FŰKASZÁT LOPOTT – BÍRÓSÁG ELÉ 

ÁLLHAT  

A bácsalmási rendőrök a helyszín közelé-

ben elfogták a tolvajt. Bővebben... 
 

AZ INGATLANT ÉRINTŐ CSALÁSOK IS 

MEGELŐZHETŐK 

A járványügyi helyzet kedvező alakulása 

miatt napjainkban ismét felélénkült az in-

gatlanpiac. Ingatlan vásárlása, értékesítése 

vagy felújítása esetén figyeljen, hogy ne 

váljon csalók áldozatává! Bővebben... 
 

 

 

 

DROG AZ ALSÓNADRÁGBAN 

Az eljárás egy névtelen levélen alapult, 

amely szerint ismeretlen személyek Kalo-

csa városszerte úgynevezett kristályt árul-

nak, és kiterjedt vevőkörre tettek szert. 

Bővebben... 

 

NYITOTT AUTÓBÓL LOPTAK  

Egy csikériai férfi tett bejelentést a rendőr-

ségre, mely szerint ismeretlenek az éjszaka 

folyamán kilopták pénztárcáját a kocsijá-

ból, amely egy udvarban parkolt.  

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 soron 

kívül értesítse a rendőrséget a  

112 segélykérő telefonszámon. 
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