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Aktuális hírlevelünkben az elmúlt hónapok bűnügyi híreiből készítettünk összesítőt,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

KUTATJÁK AZ ÁLVAKCINÁT 

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben rendszeresen megjelennek a csalók is, akik az álta-

lános ijedtséget használják ki átverésre és anyagi haszonszerzésre. 

Bővebben...  
 

NYITOTT AUTÓBÓL LOPOTT 

A kiskunfélegyházi járőrök szolgálaton kívül fogták el a környékbeli gyanúsítottat.  

Bővebben... 
 

ALVÓ FÉRFIT FOSZTOTTAK KI 

A nyomozók őrizetbe vették azt a 22 éves kiskunmajsai nőt, aki a gyanú szerint az éj leple alatt 

jutott be egy idős férfi otthonába, ahonnan különböző értékeket tulajdonított el.  

Bővebben... 
 

TÖBB BETÖRÉSSEL IS GYANÚSÍTHATÓ 

Kecskeméten, a Kiskőrösi út egyik ingatlanának ajtaját feszítette fel még 2020 novemberében 

egy ismeretlen elkövető. Az épületből szerszámgépeket és szigetelést lopott el.  

Bővebben... 

 

KÖZEL HÁROMSZÁZMILLIÓS CSALÁS 

Otthonában fogták el a rendőrök a kiskőrösi gyanúsítottat. Tőle gépkocsit, ékszereket és kész-

pénzt foglaltak le, illetve ingatlanokat is zár alá vettek.  

Bővebben...  

 

Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmé-

nyek változásaira és aktuális trendjeire. 

A történetek megismerése segíthet iránymutatást adni 

hasonló bűncselekmények kivédésére. 

mailto:elbir@bacs.police.hu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/kutatjak-az-alvakcinat
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyitott-autokbol-lopott-1
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alvo-ferfit-fosztott-ki-1
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-betoressel-is-gyanusithato
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozel-haromszazmillios-csalas


 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
K E C S K E M É T 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 

e-mail: elbir@bacs.police.hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 
 

 

 

 

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. 

 

Az elkövetők főként az idősebb korosztályt veszik célba. Gyakran valamilyen szolgál-

tató, polgármesteri hivatal, nyugdíjas klub munkatársának adják ki magukat, és adat-

szolgáltatásra, 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 érte-

sítse a rendőrséget a 112 segélykérő 

 telefonszámon. 
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