Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,
melyek forrása a police.hu oldal.
FELELNIE KELL A LOPÁSOKÉRT A
KUNSZENTMIKLÓSI TOLVAJNAK

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozói beazonosították és kihallgatták a férfit,
aki 2,5 hónap alatt 7 vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a településen.
Bővebben...

BŰNSZÖVETSÉGBEN CSALTAK, HÉT
GYANÚSÍTOTT KERÜLT ŐRIZETBE

A nyomozók különösen nagy kárt okozó,
bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett
csalás bűntettével gyanúsítják a tettestársakat,
akik hosszú időn át, szorosan együttműködve
csaltak ki pénzt idősektől.
Bővebben...
GYÓGYSZERREL KERESKEDTEK
ILLEGÁLISAN

A kecskeméti rendőrök Szegeden csaptak le a
bűntársakra, akiknél több száz doboznyi pirula és közel egymillió forint készpénz volt
elfogásuk időpontjában. Bővebben...

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK
MEGSÉRTÉSE

A tiszakécskei rendőrök járőrözés közben figyeltek fel idén június 5-én arra, hogy 20-25
gumiabroncsot helyezett el ismeretlen személy a településükön lévő egyik szelektív
hulladékgyűjtő mellett.

Az egyenruhások nyomozásba kezdtek és beszerezték annak a kamerának a felvételét,
mely releváns információt rögzített. Ezen látható volt, amint egy helybéli a homlokrakodó
gépének kotrókanalát megpakolta a hulladékkal, majd illegálisan lerakta azokat.
Bővebben...
PADON ALUDT,
KIFOSZTOTTÁK

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályának nyomozói elfogtak egy 24 éves
férfit, aki a megyeszékhely központjában, a
térfigyelő kamerák „szeme előtt” zsebelte ki
áldozatát.
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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