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Mit tegyen a támadás pillanatában?
Ismerje meg a hatékony magatartásformát, mely védelmet nyújthat Önnek

Mindenhol, ahol a készpénzforgalom a napi tevékenység része, legyen az kiskereskedelmi bolt, vagy
akár bankfiók számolni kell rablótámadás lehetőségével.

Mit érdemes tenni, hogyan kell reagálni veszély esetén?
Az elsődleges cél ebben az esetben az, hogy lehetőség szerint megóvja saját és mások életét, testi
épségét. Ennek kell alárendelni cselekvését, és nem abban gondolkodni, hogy megvédje a rábízott
értéket, vagy elfogja a bűnözőt. Ez utóbbi a rendőrség feladata bízza ezt szakemberekre és
feleslegesen ne kockáztasson!
Egy biztos, még abban az esetben is felfokozott állapotba kerül a rablás pillanatában, ha ennek
lehetőségére előzetesen felkészült, mivel az váratlanul fogja érni. Maga a rabló is magas adrenalin
szinttel viszi végbe a cselekményt, ezért kiszámíthatatlanabb, indulatosabb lesz bármiféle akadályba
ütközve agresszíven fog reagálni.
A támadásokat elősegítő tényezők lehetnek:
-

-

az elkövetés egyik leggyakoribb időpontja a
nyitás és zárás időszakára esik, ugyanis az
ügyfélforgalom ekkor csekély mértékű, az
alkalmazottak pedig sebezhető helyzetben
vannak,
a kiskereskedelmi üzletek közül azok
lehetnek kitéve nagyobb veszélynek, ahol
semmilyen vagyonvédelmi eszközt nem
alkalmaznak,
mely
segítene
a
bűncselekmény megszakításában, vagy a
tettes későbbi azonosításában (pl. digitális
kamera, távjelzésre alkalmas riasztó),
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-

-

veszélyeztetettséget növelő tényező az is ha a dolgozók a meglévő biztonságtechnikát
„elfejtik” bekapcsolni, illetőleg nem tartják be az előírásokat (pl. a készpénzkezelésre, vagy a
munkahelyi titoktartásra vonatkozóakat),
a nem megfelelőn felkészített alkalmazott rosszul fog reagálni baj esetén, és ez akár tragédiába
is torkollhat. Ugyanakkor a rablásra készülő személynek eltérő, szokatlan viselkedése sok
esetben már megjelenésekor árulkodó lehet a jó megfigyelő számára, így a cselekmény
megkezdése előtt kiszűrhető. Nem mellékes, hogy a rablásnak a magyar büntetőjogban már az
előkészülete is büntetendő.

Mi az ajánlott viselkedésmód?
-

-

Amennyire csak módja van rá őrizze meg hidegvérét, ne essen pánikba ,mert az ideges,
kapkodó ember önmagára nézve is veszélyt jelent és megzavarja munkatársait is,
a másik fontos dolog az, hogy tegyen eleget a támadó követelésének, adja át a kért dolgot,
ezzel elkerülheti a súlyosabb következményeket,
ha mód van rá, feltűnés nélkül nyomja meg a riasztó gombját, lehetőleg azt, amely távjelzésre
alkalmas rendszerként üzemel,
lehetőség szerint a legkevesebb pénzt adja át, és semmiképp ne adjon információt a tárolt érték
nagyságáról, a kiépített biztonságtechnika működéséről,
figyelje meg a támadót, hogy leírást tudjon adni arcáról, testalkatáról, ruházatáról, az elkövetés
és menekülés eszközéről, irányáról, illetve bármiről ami a tettessel kapcsolatos,
amikor a rabló elhagyta a helyszínt, azonnal zárja kulcsra a bejárati ajtót, nehogy vissza tudjon
térni, vagy visszamenekülni, hiszen ennek túszejtés is lehet a következménye, mely
kiszámíthatatlan helyzetet eredményezhet,
azonnal értesítse a rendőrséget, és mondjon el minden információt amiről tudomása van, vagy
amiről kérdést kap és lehetőleg maradjon vonalban a szükséges információcsere érdekében,
ne változtasson meg a helyszínen semmit, őrizze meg mindazt eredeti helyén, amit az elkövető
esetleg hátrahagyott, ezzel elősegíti a nyomok rögzítését, a felderítést,
működjön közre a hatósággal mindenben, legjobb tudása szerint.

Reméljük tanácsaink elősegítik a cselekmények megelőzését és fokozzák az Ön biztonságát!
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