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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

ÓVAKODJANAK AZ INTERNETES  

CSALÓKTÓL!  

Az elkövetők játékkonzolt, telefont, számító-

gépes termékeket hirdettek meg kedvező áron 

egy internetes portálon. A jóhiszemű vevők a 

vételárat és a postaköltséget elutalták a meg-

adott számlaszámra, ám a kifizetett holmit 

soha nem kapták meg.  

Bővebben...  
 

LEZÁRT KERÉKPÁROKAT LOPOTT 

A férfi a gyanú szerint Kecskemét belváro-

sában három kerékpárzárat vágott le biciklik-

ről, és így lopta el azokat. 

Bővebben... 
 

AZ ÁGYBAN TALÁLT „FELESÉG” ÉS A 

FEGYVERES RABLÁS ESETE  

A rabló páros női tagja egy házba csalta az 
áldozatot együttlétre hivatkozva, majd a társa, 

egy férfi zavarta meg őket, aki a férjnek adta 

ki magát és egy fegyverrel követelt kárpótlást. 

Bővebben... 
 

SEHOL, SEHOGY NE SZEMETELJEN! 

Bűncselekmény miatt kell felelnie annak a fi-

atal madarasi férfinak, aki a szeméttelep he-

lyett a vasúti töltéshez vitte a háztartási hulla-

dékot. Ügyében a nyomozók vádemelést ja-

vasolnak. 

Bővebben... 

 
 

MOBILGARÁZSBAN UTAZOTT A CSALÓ 

 

Egy 39 éves kecskeméti férfi elemekből ösz-

szeállítható autótárolót, később pedig mobil-

házakat hirdetett eladásra. Többrendbeli sik-

kasztással és 42 rendbeli, üzletszerűen elkö-

vetett csalás bűntettével gyanúsítható. 

Bővebben... 

A képek illusztrációs célt szolgálnak! 
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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. 

 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő,  

és megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 

 

 

BŰNCSELEKMÉNY ÉSZLELÉSE ESETÉN 

 ÉRTESÍTSE A RENDŐRSÉGET  A 

 

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMON. 
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