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Bárhonnan, és bármikor jöhet a rabló!
Egy 19 éves fiatalember és fiatalkorú társa 2012. március 20-án a délelőtti órákban arra készült, hogy
a miskolci Búza téren található ékszerüzletet kirabolja, egyikük zsebében ott lapult a forgótáras
fegyver. Megálltak a bevásárló udvar kapujánál, szemben az üzlet bejárati ajtajával, és láthatóan
figyelni kezdték a forgalmat, keresve a számukra kedvező pillanatot, amikor megindíthatják a
tervezett támadást. Az üzlethelyiségben folyt a napi rutinmunka, a két alkalmazott hölgy tette a dolgát.
Egyikük többször kitekintett az ablakon, és felfigyelt a két tébláboló személy gyanús viselkedésére.
Jobban szemügyre véve a személyeket feltűnt, hogy kb. egy héttel korábban már jártak az üzletben és
egyikük aranyláncot próbált lopni. Akkor a pultra helyezett ékszereket egy mozdulattal felmarkolva
akart elfutni. Ezt az alkalmazott a tolvaj csuklójának megfogásával meghiúsította, a zsákmány a földre
esett, a férfi üres kézzel szaladt el. A „hívatlan visszatérőket” felismerve, azonnal hívták a rendőrséget
és a kiérkező járőrök a rablásra készülődőket a helyszínen elfogták, majd a ruházatuk átvizsgálása
során a rejtett fegyver is előkerült. Rablás kísérlete miatt büntetőeljárás indult ellenük.
2012. szeptember 21-én a nyitást követő órában Miskolc-Diósgyőr városrészben lévő
takarékszövetkezet fiókjába benyitott egy hölgy, aki arcát baseball sapkával, és napszemüveggel
eltakarta, miközben kezében egy fegyverutánzattal az alkalmazottakat pénz átadására szólította fel.
A pénztáros ezt megtagadta, mire rövid szóváltást követően a támadó jobbnak látta menekülőre fogni,
és gyors léptekkel távozott. Nem jutott messzire, mert az utána eredő alkalmazott és a közeli húsbolt
dolgozói utolérték és visszatartották, amíg a rendőrök megérkeztek. Kiderült a rabló „civilben” egy
óvoda dajkája, aki anyagi problémáját szerette volna ily módon rendezni.
A leírt esetekből arra következtethetünk, hogy a szemfüles alkalmazott gyors és határozott
reagálása a támadást meghiúsíthatja. Ugyanakkor legfontosabb szempont az emberi élet
védelme. A bűnelkövetők magatartása kiszámíthatatlan, akár súlyos sérülések is
bekövetkezhetnek a cselekmény elkövetésekor. Az elkövetők köre kiszélesedett, már nemcsak a
bűnözői körökből kerülhet ki a rabló.
A pénzintézetek ellen irányuló ilyen jellegű erőszakos jogsértések 1-2 perc alatt megtörténnek, ez
olyan rövid időtartam, mely nem ad lehetőséget arra, hogy a rendőrség a helyszínre kiérkezzen -még
azonnal beérkezett riasztás esetén sem- és érdemi intézkedést foganatosítson, a tettest elfogja.
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A megelőzés és a hatékony fellépés akkor képzelhető el, ha a jelenlévő dolgozók felkészülten és
tudatosan reagálnak, mely egyben saját, és mások testi épségét, életét is megóvhatja. Érdemes
tisztában lenni azzal, hogy mire kell felfigyelni, milyen körülmények, jelek utalnak a rablás
előkészületére.
A Büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki rablásra irányuló előkészületet követ el két évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Előkészület az, amikor az elkövető a cselekmény elkövetése
céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, ezen esetben a fegyver
megszerzése a rablás végrehajtásához.
Amennyiben a cselekmény során, az üzletben fenyegetés végett a rablók használták volna a náluk lévő
fegyvert, az fegyveres rablásnak minősülne, büntetési tétele pedig 5 évtől 10 évig terjedő
szabadságvesztés. A bírói gyakorlat szerint a játékfegyverrel történő elkövetés is fegyveres rablásnak
minősül.
A bűnügyi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elkövetők többé-kevésbé alaposan, de megtervezik a
cselekmény végrehajtását, melynek első lépése az információszerzés azon helyről -legyen az
zálogház, vagy pénzintézet- melyet megtámadni szándékoznak.
Az információgyűjtésnek több módja van, többek közt terepszemlét tartanak a helyszínen, vagy
megfigyelést folytatnak annak közelében, esetenként az ott dolgozó alkalmazottakat környékezik meg
különféle módon, és tőlük szereznek meg adatokat, információt.
Mi érdekelheti a bűnözőket?
Szinte minden, ami elősegíti őket céljuk eredményes lebonyolításában, a zsákmány megszerzésében!
-

-

Az ott dolgozók fizikai és szellemi felkészültsége, a várható ellenállásuk kifejtése
vonatkozásában, esetleges zsarolhatóságuk (sok múlhat azon, hogy milyen módon reagálnak
cselekmény közben).
Az épület elhelyezkedése, megközelíthetősége, belső kialakítása, mely a menekülésben
játszhat szerepet.
Az értékek tárolásának, kezelésének, valamint a nyitás-zárás lebonyolításának módja (ez
utóbbi esetben védtelenebb az alkalmazott).
Az ügyfélforgalom időszakos alakulása (számukra a kevés ügyfél és vásárló jelenléte az
alkalmas időszak).
Az alkalmazott biztonságtechnika kiépítettsége, működési módja, kamerák minősége és
mennyisége, valamint távjelzés adására szolgáló riasztógombok megléte (ezek kiiktatásának
lehetősége).

Mire kell figyelnie az alkalmazottnak?
Minden olyan körülményre, ami szokatlan és gyanús!
•
•
•
•
•

Amikor egyes személyek visszatérően megfigyelik a munkahelyét közelből, vagy autóból,
esetenként fotóznak, videofelvételt készítenek.
Megjelennek az üzletfiókban láthatóan ügyintézést, vásárlást imitálva, miközben
szemrevételezik a környezetet, a munkamenetet. Az elfogott rablók többsége kihallhatása
során úgy nyilatkozott, hogy cselekménye előtt megjelent a helyszínen, terepszemlét tartott.
Bármi módon személyes kapcsolatba próbálnak lépni egy kiválasztott alkalmazottal, és
munkahelyükre vonatkozóan nem megengedett mértékben érdeklődnek.
Figyeljék meg a gyanús személyeket, hogy tudjanak értékelhető személyleírást adni róluk,
illetve gépjárművek típusáról, rendszámáról.
Figyelem! A munkahelyi titok kifecsegése nemcsak jogszerűtlen és felelősségre vonást von
maga után, hanem veszélyezteti kollégái életét, testi épségét!
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Az észlelt eseményekről haladéktalanul adjanak tájékoztatást vezetőjüknek, vagy jellegétől függően
tegyenek bejelentést azonnal a rendőrségre a 107-es segélyhívó telefonszámon.
A bűncselekmény megszakítását, meghiúsítását eredményezheti egy új típusú technikai eszköz a
"Protect füstágyú". Az eszköz eredményesen alkalmazható betörés, vagy rablótámadás esetén,
üzlethelyiségben, pénzintézeti fiókban.
Működésének lényege, hogy illetéktelen behatolás érzékelése, vagy pánik-gomb megnyomása esetén
szinte azonnal átláthatatlan füsttel tölti fel az adott helyiséget, megakadályozva az elkövető további
tevékenységét.
Előnyei:
-gyors működés (20 másodperc alatt telíti a zárt helyiséget),
-az egészségre ártalmatlan, csekély energiafogyasztás (60W),
-bármely távjelző rendszerhez csatlakoztatható,
-könnyen telepíthető.
Hogyan befolyásolja az elkövetőt a füstágyú működése?
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