Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,
melyek forrása a police.hu oldal.
EGY KECSKEMÉTI BENZINKÚT
RIASZTÓJA BETÖRÉST JELZETT

KÁBÍTÓSZER-KERESKEDŐT VETTEK
ŐRIZETBE

A járőrök azonnal a megadott címre mentek, ahol elfogtak egy 25 éves izsáki lakost.
A férfi először egy fémrúd segítségével próbálta meg felfeszíteni a shop ajtaját.
Bővebben...

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai átkutatták a terjesztéssel gyanúsított
férfi lakását, mely során a nagyobb összegű
készpénz mellett a drog kiadagolásához
használt tárgyak is előkerültek.

PÁR ÓRA ALATT ELFOGTÁK A TISZAKÉCSKEI RABLÓT

A nyomozók jelentős értékeket találtak az
ingatlanban: előkerült közel 70 millió forintnyi készpénz – amelynek egy része a
spájzban, egy lábasban volt eldugva –, valamint drága órákat, ékszerek is lefoglaltak.

Egy asszony értesítette a rendőrséget, mivel a
gondnoksága alatt álló fia arról számolt be
neki, hogy egy helybéli – kihasználva cselekvőképtelenségét – ellopta a táskáját, az abban
lévő 2 db telefonját és a fülhallgatóját.

Bővebben...
NÉGY ELTILTÁS 2025-IG

A sofőrt nem érdekelte, hogy több hatóság is
eltiltotta a járművezetéstől, a jánoshalmi
rendőrök elfogták a 2025-ig eltiltottat.
Bővebben...

Bővebben...
MEGVERTE ÉLETTÁRSÁT – ŐRIZETBE
VETTÉK

Bejelentés érkezett 2022. július 01-én kora
délután a rendőrségre arról, hogy egy sükösdi
férfi autóval megjelent az érsekcsanádi szabadidőparkban, ahol az ott tartózkodó élettársát előzetes szóváltást követően tettleg bántalmazta. 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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