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Isaac Asimov: 

 

„Az erőszak a gyengék végső menedéke.” 

 

 

Bűnmegelőzési tanácsok  

az erőszakos bűncselekmények megelőzésére 
 

 

 

A közterületen előforduló erőszakos jogsértések nagy hatással vannak a lakosság szubjektív 

biztonságérzetére, ezért ezek megelőzése rendkívül fontos bűnmegelőzési feladat.  

Bár a rablás bűncselekmények száma – Vas megyében – elenyészőnek mondható, mégis ez az a 

jogsértés, amely nemcsak az áldozatokban, hanem a hozzátartozókban, sőt, az állampolgárok körében 

is komoly félelmet kelt. Jellemzője, hogy az esetek legnagyobb részében nem előre kitervelt módon 

követik el, hanem a körülmények által megteremtett lehetőséget kihasználva, alkalomszerűen. Az 

elkövetők a – nem is feltétlenül értékes – dolog megszerzése érdekében sok esetben nemcsak verbális 

fenyegetést, hanem fizikai erőszakot, esetleg valamilyen szúró, vágó, ütő eszközt is alkalmaznak. 

 

Kérjük, az áldozattá válás elkerülésének érdekében fogadja meg tanácsainkat! 

 

 Lehetőség szerint kerülje a rosszul kivilágított, elhagyatott közterületeket, ajánlatos mindig az 

ismert útvonalon közlekedni! 

 A gyanúsan, láthatóan agresszíven viselkedő társaságtól célszerű óvakodni, ilyen esetben jobb egy 

másik útvonalat választani. 

 Értékeivel soha ne hivalkodjon, mindig csak a szükséges mennyiségű készpénzt tartsa magánál! 

 Gyermekeit is figyelmeztesse, hogy feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal ne hívják fel 

magukra a figyelmet! 

 Ne kössön italozáson alapuló ismeretséget ismeretlen személyekkel! 

 Amennyiben azt észleli, hogy követik, igyekezzen olyan helyre, ahol segítséget kérhet! Menjen be 

egy üzletbe, közintézménybe, szálljon fel egy buszra, illetve üljön be egy taxiba! 

 Az országos tapasztalatok azt mutatják, hogy a sértetteket gyakran a lakásuk közelében éri 

támadás. Ennek megelőzésére célszerű a kulcsokat már előre kikészíteni, hogy gyorsan be 

lehessen jutni a lakásba. 



ELBIR 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

 

2015. október  
 

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BŰNÜGYI OSZTÁLY 

Bűnmegelőzési Alosztály 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C. 

Telefon: 06/94/521-065   Fax: 06/94/521-160 

E-mail: bunmeg.vasmrfk@vas.police.hu 

 

 Pénzváltás alkalmával minden esetben óvatosan és körültekintően kell eljárni. Utcai valutaváltás 

esetén nemcsak trükkös csalók, hanem zsebtolvajok, illetve rablók áldozatává is válhat, ugyanis 

ilyen esetben fokozott a veszélye, hogy kifigyelik, mennyi készpénz van Önnél.  

Nem érdemes kockáztatni. Utcai valutaváltó helyett célszerű olyan pénzváltóhelyet keresni, amely 

legalább egy ajtóval el van választva a külvilágtól. A sikeres pénzváltás után, amilyen gyorsan 

csak tud, menjen biztonságos helyre, amennyiben lehetséges, ne használjon tömegközlekedést! 

 Ugyanilyen körültekintően kell eljárni akkor is, ha nagyobb pénzösszeget vesz fel akár 

pénzintézetben, akár automatából. Ilyenkor is előfordulhat, hogy figyelik és lopás, vagy rablás 

bűncselekmény áldozatává válhat. 

 Jelentősebb összegű készpénz felvétele, átváltása, illetve szállítása esetén mindenképpen célszerű 

megkérni egy rokont, vagy ismerőst, hogy kísérje el, hiszen az elkövetők többnyire olyan 

áldozatot szemelnek ki, akitől kisebb ellenállás várható.  

 

Amennyiben mégis megtámadták, kérjük, kövesse tanácsainkat! 

 

 Próbálja megőrizni a nyugalmát, ne kapkodjon, ne tegyen félreérthető mozdulatokat, mert ez 

fokozhatja az elkövető agresszivitását! 

 Ha reális esélyt lát rá, meneküljön el a helyszínről, illetve kiáltson segítségért! 

 Amennyiben nem biztos abban, hogy meg tudja védeni magát, inkább adja át a pénzét és az 

értékeit! 

 Nagyon alaposan nézze meg a támadóját, figyelje meg a menekülési útvonalát és amint tudja, 

hívja a Rendőrséget! 

 

A hangoskodó, agresszív benyomást keltő társaságok elkerülése azért is ajánlatos, mert egy másokban 

megbotránkozást keltő, erőszakos, durva szóváltásba belekeveredve akár garázdaság bűncselekmény 

elkövetőjévé is válhat.  

 

A szóváltás – főként alkoholos befolyásoltság alatt – gyakran fajul tettlegességig, ilyenkor pedig a 

testi sértés bűncselekménye valósul meg. Ha az okozott, illetve elszenvedett sérülés vagy betegség 

nyolc napon belül gyógyul, akkor könnyű testi sértésről, ha nyolc napon túl gyógyul, akkor pedig 

súlyos testi sértésről beszélünk. 

 

Megyénk jó közbiztonságának megőrzése érdekében, kérjük, hogy a továbbiakban is kerülje a 

veszélyt jelentő helyzeteket! 


