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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

TÍZ PERC ALATT ELFOGTÁK A FIATAL 

RABLÓPÁROST 

Erőszakkal elvette két fiú telefonját és egyi-

kük biciklijét egy 14 éves és 18 éves fiatal. A 

támadókat hamar beazonosították és őrizetbe 

vették a bajai rendőrök. 

Bővebben...  
 

KAMERA BUKTATTA LE A TOLVAJT  

A biztonsági őröket ellökve menekült a rabló 

egy kiskunhalasi áruházból. A rendőrök ha-

mar beazonosították az üzlet kameráinak se-

gítségével a 27 éves elkövetőt. A férfit elfog-

ták és kezdeményezik a letartóztatását. 

Bővebben... 
 

ÜZEMANYAGRA UTAZOTT 

 

A tolvaj bemászott egy kalocsai telephelyre, 

majd az ott parkoló kotrógép üzemanyagtar-

tályát egy csavarhúzóval kinyitotta, és kan-

nákba töltötte a gázolajat, amivel azután meg-

lépett. 

Bővebben... 

BŰNÖZÖTT A FIATALKORÚ, KEZDEMÉ-

NYEZTÉK LETARTÓZTATÁSÁT 

 

Több büntetőeljárás is folyamatban van egy 

16 éves kecskeméti fiúval szemben, aki most 

újabb vagyon elleni bűncselekményeket kö-

vetett el. A rendőrök őrizetbe vették és kezde-

ményezték a letartóztatását. 

Ellopott egy gyerek biciklit az egyik kecske-

méti lépcsőház folyosójáról. Betört az egyik 

gyorsétterembe és megpróbálta kirámolni a 

kasszát, de nem járt sikerrel, végül üres kézzel 

kellett távoznia. Egy másik étterembe is meg-

próbált betörni illetve egy alkalommal egy 

nyitott lakásba surrant be. 

Bővebben... 
 

KÖVETTE, FÖLDRE RÁNTOTTA, MAJD 

KIRABOLTA 

Bejelentést tett a Kiskunmajsai Rendőrőrsre 

egy 42 éves férfi, akit megtámadott egy isme-

retlen, miközben hazafele sétált egy busz-

megállóból Kiskunmajsán. 

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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