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Aktuális hírlevelünkben az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő  

forrása a police.hu oldal 

 

ORGAZDÁK ÉS BETÖRŐ 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztály nyomozói egy hat főből álló bűn-

bandát lepleztek le. A gyanú szerint hárman 

betöréseket követtek el, hárman pedig átvet-

ték tőlük a lopott holmit.  

Bővebben...  

 

FELHASZNÁLTA VOLT ÉLETTÁRSA 

BANKKÁRTYA ADATAIT 

A gyanú szerint több havi telefonszámlát fi-

zetett ki a bácsalmási férfi.  

Bővebben... 
 

INGATLANCSALÁS  

GYANÚSÍTOTTJAIT VETTÉK  

ŐRIZETBE 

A kecskeméti rendőrök összehangolt akció 

keretében csaptak le a házaspárra 

Bővebben... 
 

ELKAPTÁK A KATALIZÁTORTOLVAJT 

A kecskeméti nyomozók őrizetbe vették a 

30 éves kunszentmiklósi férfit. 

Bővebben... 

 

LENYOMOZTÁK A NETES CSALÓT 

Interneten keresztül verte át áldozatait egy 

szélhámos 

Bővebben...  
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények  

változásaira és aktuális trendjeire. 

A megtörtént esetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények megelőzésére. 

 

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  

hagyott gépjármű, lépcsőházban hagyott babakocsi, bevásárlás közben  

őrizetlenül hagyott táska, padra vagy a földre letett csomag, vagy bármilyen  

értéktárgy, amelyre nem figyeltek eléggé. 

 

Csaló elkövetők főként az idősebb korosztályt veszik célba. Gyakran valamilyen szolgáltató, 

polgármesteri hivatal, nyugdíjas klub munkatársának adják ki magukat, és adatszolgáltatásra, 

túlfizetésre, visszajáró pénzösszegre, nyereményre,  

ajándékozásra hivatkozva jutnak be az ingatlanba. 

 

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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