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IDŐSEK VESZÉLYBEN
Csoportosan elkövetett rablás bűntett miatt indult nyomozás négy ismeretlen férfi ellen akik 2009.
december 2-án 17 óra körüli időben Ózd, Gyár úton lévő autóbuszmegállóban rátámadtak egy 75 éves
férfire, majd lefogták, a földre lökték, a kabátja zsebéből eltulajdonították személyes iratait, valamint
közel 30.000.-Ft készpénzét. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az elkövetők felkutatása érdekében azonnal megkezdődtek a rendőri intézkedések, kézre kerülésük
esetén 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.
A közterületi útonállásszerű rablás jellemzői
Sajnos számolni kell azzal, hogy értékeit fenyegetéssel vagy bántalmazással próbálják
megszerezni, mely rablást képez. A helyszín általában a közterület, városok gyér forgalmú
utcája vagy aluljáró sötétedés után, ahol mások nincsenek jelen. Az elkövetők általában
váratlanul támadnak, a táskát letépik, az áldozatot bántalmazzák, fenyegetik. Előfordul, hogy
szórakozó helyek közelében veszik el az alkoholos befolyásoltság állapotában lévő személytől
értékeit, előzőleg kifigyelve mozgását.
A 60 éven felüli korcsoport esetében a sértettek aránya 18-20 % körüli, múlt évben 64 rablás
során váltak károsulttá.
Az áldozattá válás megelőzhető, ennek érdekében az alábbiakat ajánljuk.
• Értékes dolgot, jelentős készpénzt ne vigyen magával vagy azt ne viselje feltűnően, mert
felkeltheti a bűnözők figyelmét! Ruházata belső zsebeiben helyezze el értékeit.
• Forgalmas kivilágított útvonalon közlekedjen, kerülve az ismeretlen elhagyatott utat és a rossz
hírben álló szórakozóhelyeket vagy más környéket. Figyeljen fel a közelében gyanúsan
viselkedő személyekre, kerülje közelségüket! A veszélyeztetett korosztályba tartozók lehetőleg
egyedül ne keljenek útra!
• Ha az utcán egyedül veszélyeztetve érzi magát vagy észleli, hogy követi valaki, készüljön fel,
hogy megtámadhatják, mielőbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartózkodnak vagy menjen
be egy üzletbe. A lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje keresni, hanem készítse elő és ne szálljon
be idegennel egyedül egy liftbe.
• Bankjegykiadó automatáknál, pénzintézetben történt pénzfelvétel, bevásárlás során lehetőleg
ismerőssel közlekedjen, és figyelje meg követik-e, hívatlan idegen veszélyt jelenthet!
Gépkocsival közlekedve előfordul, hogy parkolókban kiszúrják a gumiabroncsot, majd a
kerékcsere ideje alatt a nyitva hagyott utastérből elvisznek minden mozdítható dolgot!
• Házaló árus vagy bármely indokkal megjelenő idegen személyt ne engedjen be lakásába,
lépcsőházba, amennyiben megjelentek figyelje meg Őket és gépjárművüket, mert
bűncselekmény esetén fontos nyomravezető adat lehet! Nem zárható ki, hogy a napközben
megjelenő személyek kifigyelik élethelyzetüket és tippet adva más elkövetői körnek, azok éjjel
visszatérnek és erőszakot alkalmazva támadják meg. Több esetben súlyos sérüléssel járó rablás
történt.
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Hivatalos eljárásra hivatkozó személy esetén kérje meg, igazolja magát, majd ellenőrizze le,
hogy valóban a hivatkozott szervezet dolgozója-e! Hívja fel a küldő szerv központját, abban az
esetben is, ha rendőrnek mondja magát az illető.
Hasznos szempont ezen esetben is, hogy ismerje az értékei ismertető jeleit, amelyek a későbbi
azonosítást megkönnyítik (műszaki cikk esetén: típus, gyári szám, IMEI szám)!

Gyakorlati tanácsok támadás esetére
• Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pánikba és ne kapkodjon, mert a támadó emiatt még
agresszívabbá válhat!
• Ha vannak a közelben más személyek, hangosan kérjen segítséget vagy használjon
figyelemfelkeltésre alkalmas eszközt és így jelezze környezetének, hogy segítségre szorul!
• Amennyiben a szituációs lehetővé teszi meneküljön el, menjen olyan helyre a közelben, ahol
segítségre számíthat másoktól! Megvédheti magát, hiszen a törvény jogos védelmi helyzetben
büntetlenséget biztosít, amennyiben a támadás és a védekezés ereje arányban áll!
• Ha mindez nem lehetséges hajtsa végre azt, amire az elkövető kényszeríti, adja át értékeit és
nem álljon ellen, mert legfontosabb testi épségének, életének védelme! A tettes felderítése a
hatóság feladata!
• Figyelje meg alaposan támadóját, hogy értékelhető személyleírást tudjon adni a hatóságnak (a
személy testalkatát, arcát, különös egyedi vonását, a támadás eszközét, menekülése útját,
eszközét, bűntársait próbálja emlékezetében tartani)!
• A helyszínt őrizze meg eredeti állapotában – kivéve, ha elsősegélynyújtás szükséges- és ne
nyúljon ahhoz a dologhoz, amit a tettes megérintett, vagy hátrahagyott!
• A cselekményt követően azonnal értesítse a nyomozó hatóságot, abban az esetben is, ha érdemi
információval nem rendelkezik az elkövetőről. Várja meg a kiérkező rendőrt, ilyen súlyú
cselekmény miatt a nyomozó hatóság halaszthatatlan nyomozati tevékenységet foganatosít a
tettes kézre kerítése érdekében, melynek során jogunk és kötelességünk is a közreműködés!
• A keletkezett sérülésével kapcsolatban forduljon orvosi ügyelethez, egészségügyi szervhez,
tájékoztassa a bántalmazás módjáról az orvost és kérjen látleletet!
• Amennyiben más sérelmére elkövetett cselekménynek volt tanúja, adja, meg az Öntől elvárható
segítséget vagy értesítse a rendőrséget, tanúskodjon az eljárásban, ugyanis aki elhallgatja az
általa észlelt eseményt, hamis tanúzást követ el!
Kit hívjon ha bekövetkezett a támadás ?
Értesítse azonnal a rendőrséget, a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es számon, illetőleg a 112-es
általános segélyhívó vonalon (bármely bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a
rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát: 06 /80/ 555-111)
A bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények megelőzése
• Bankkártyáját, annak PIN-kódját, valamint személyes okmányait biztonságos helyen tárolja és
lehetőleg ne egyazon helyen!
• Fokozottan legyen óvatos bankautomatánál, pénzfelvétel során figyelje meg, hogy nincs a
nyílásokban idegen tárgy, bármely szokatlan eszköz, esetleg idegen személy a közelben, aki
kifigyelheti a kódját! Fedje el egyik kezével a billentyűt, ha gyanús körülményt észlel. A
kiadott bizonylatot se hagyja a helyszínen, mert felhasználható adatot tartalmazhat!
• Érdemes a pénzintézet SMS szolgáltatását (pld. kártyaőr) igénybe venni, amely azonnal küld
értesítést a bankkártya-tranzakciókról. Időben tud intézkedni, ha visszaélést tapasztalt.
• Amennyiben kártyáját ellopták vagy elveszítette, esetleg más probléma merült fel, azonnal
hívja fel a bankot, tiltsa le a számláját vagy az azon lévő összeget kösse le!
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Hasznos segítség lehet egy technikai eszköz a „Személyi riasztó” készülék
A zsebben hordható, gyufásdoboz méretű készülékhez csatlakozik a
zsinóros szeg mely egy mozdulattal könnyen kihúzható, és ezzel beindult
az erőteljes szirénaszerű hangjelzés. A közelében lévők figyelmét
felhívhatja, a támadót megzavarhatja. Utcai rablás alkalmával a
kézitáskához rögzítve vagy zsebben hordva bármikor aktiválható.
Javasoljuk személyi támadás esetén a szeg kihúzását követően a közelben
eldobni, hogy a süvítő hang elnémítása érdekében az elkövetőnek utána
kelljen mennie. Típus: PPA 003. Kibocsátott hangerő teljesítmény 98 dB
Ára: bruttó 500.-Ft (minimum 30 db rendelése esetén)
A készülék megrendelhető:
Global Export- Import Kft.
1149 Budapest, Angol u. 36 sz.
Tel: 06-1-267-6470; Fax: 06-1-267-6474
E-mail: alexandra.global@t-online.hu
Érdemes tudni, milyen jogokkal rendelkezik a sértett a büntetőeljárás során
Döntsön – magánindítványra büntethető bűncselekmény esetén – az elkövető büntetőjogi
felelősségre vonásának kérdésében. Feljelentést bármely hatóság előtt megteheti, írásban, vagy
személyesen.
Polgári jogi igényének biztosítására – kárának megtérítése céljából – indítványozza az elkövető
vagyonának vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét.
Megalapozott bejelentést tegyen olyan kizárási (elfogultsági) okról, amely a büntetőügyekben
eljáró hatóság vezetőjére, tagjára bármely más hatósági oldalon résztvevő személyére (tolmács,
szakértő) vonatkozik.
Megtekintheti az Önt érintő iratokat, másolatot kaphat kérelmére a feljelentési, vagy tanú
vallomását tartalmazó jegyzőkönyvről, illetve a nyomozás befejezését követően a teljes
nyomozati iratot megtekintheti, és másolatot kérhet azokról.
Előterjesszen igazolási kérelmet, határidő vagy határnap hibáján kívüli elmulasztása esetén.
A büntetőeljárás tartalma alatt, illetve az eljárás befejezését követően bizonyos esetekben
személyi védelemre jogosult a sértett és a képviselője, melynek feltételeit Kormányrendelet
szabályozza.
Jelen lehet a helyszíni szemlénél, helyszínelésnél, a bizonyítási kísérletnél, felismertetésre
bemutatásnál, szakértő meghallgatásánál.
Indítványokat és észrevételeket tehet az eljárás bármely szakában, és kezdeményezheti az ügy
áttételét, egyesítését, elkülönítését.
Igényelheti megjelenésével felmerült költségei megtérítését (jogszabályban megállapított
mértékben). A bűncselekmény áldozata állami kárenyhítésben részesülhet, valamint szakjogászi
segítséget kaphat, melyet igényelhet az Igazságügyi Hivatalnál (tel. szám: 46/500-291)
Felvilágosítást kérhet eljárásbeli jogairól a törvényben meghatározott esetekben.
Közreműködhet a bizonyításban, jogorvoslattal (panasszal) fordulhat a nyomozó hatósághoz,
jogait vagy érdekeit sértő határozatok, intézkedések ellen, illetve az intézkedések elmaradása
miatt.
KELLŐ ÓVATOSSÁGGAL, ODAFIGYELÉSSEL
CSÖKKENTHETŐ AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS !
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