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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

TOLVAJ ÉS ORGAZDÁJA  

RENDŐRKÉZEN 

Egy 39 éves férfi 433 parkolószenzort vitt el 

korábbi munkahelye telephelyéről, majd érté-

kesítette. A tolvaj az arcát mindvégig takarta 

a kamerák előtt, azonban a Kecskeméti Rend-

őrök így is elfogták. Bővebben...  

 

ÁTUGROTT A SZOMSZÉDBA LOPNI 

Elfogták a kiskunfélegyházi rendőrök azt a 21 

éves férfit, aki besurrant szomszédjához és el-

lopta értékeit. Bővebben... 
 

SZENTESTÉN RABOLT 

A 71 éves nő és fia a szentestén rokonoktól 

sétáltak haza, amikor odalépett hozzájuk egy 

ismeretlen, aki lerántotta az asszony válláról 

a táskáját, amelyben pénz, telefon és okmá-

nyok voltak. Bővebben... 

RABLÁS KECSKEMÉTEN 

Az elkövetőket a közterületi kameráknak és a 

járőröknek köszönhetően találták meg a kecs-

keméti nyomozók. Bővebben... 

 

TOLVAJBÓL LETT KIFOSZTÓT 

 VETTEK ŐRIZETBE  

Egy 38 éves nő tett bejelentést 2021. decem-

ber 30-án a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysá-

gon, mert az előző éjjel kifosztották. A sértett 

egy kiskunhalasi motelben aludt, amikor egy 

ismeretlen besurrant a szobájába, és elvette a 

mobiltelefonját, valamint – ha már ott volt – 

magával vitt egy pár női sportcipőt is. A rend-

őrök elemezték a biztonsági kamerák felvéte-

leit, amelyen egy ismerős arcot véltek felfe-

dezni: egy 23 éves férfi volt a kifosztó, aki el-

len a nyomozók különböző vagyon elleni 

bűncselekmények miatt folytatnak jelenleg is 

eljárást. Bővebben...

 

Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények  

változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények megelőzésében. 
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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 áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és  

megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a  

112 segélykérő telefonszámon. 
 

mailto:elbir@bacs.police.hu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

