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„Add ide a telefonod memóriakártyáját, vagy adjál pénzt!!”
Néhány szó a rablásról fiataloknak
Az értékszerzés egyik legveszélyesebb forrása a rablás. napjainkban történt esetek:

Eljárás indult csoportosan elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy 21 éves
férfi és két fiatalkorú társa ellen, mert márciusban, Mezőkeresztesen, az esti órákban, a lakásától
két házra felszólították a 45 éves sértetett, hogy adjon pénzt vagy megverik. A kérésnek nem tett
eleget, ezért ellökték és a földön fekvő sértettbe többször belerúgtak, majd szatyrát átnézték és 1
doboz cigarettát eltulajdonítottak tőle. Az elkövetők bűnügyi őrizetbe vétele mellett folytatódik az
eljárás.
A napokban Tokajban a kora délutáni órákban két ismeretlen elkövető közül az egy megfogta a
szemben jövő két gyermekkorú egyikének kezét és azt nem engedte el. Tőle telefon-memóriakártyát,
vagy pénzt kért azzal, hogy különben megverik. A gyermek átadott 200.- Ft-ot, amivel az elkövetők
elszaladtak. A felderítés során megállapítást nyert, hogy a két elkövető fiatalkorú.
Szintén a napokban, Bogács üdülőhelyen, az éjjeli órákban szálláshelyükre tartva a hat sértett beért
egy kb. 10 fős társaságot, melynek egyik tagja cigarettát kért tőlük. Az egyikük adott egy szálat.
További cigaretta átadását megtagadták, ezt követően bántalmazták a sértetteket, és az egyik
nyakából kitépve az aranyláncot a helyszínről elmenekültek. A rablók a szomszédos településen élő,
többségében fiatalkorú személyek voltak.
Jellemző a jelentéktelen érték megszerzése érdekében is a csoportos elkövetési mód, illetve a sértettek
bántalmazása. Sajnos mind az elkövetők, mind az áldozatok jelentős része 18 év alatti, illetve a
szenvedő fél gyakran 14 éven alatti gyermek.
Tévhitek a rablásról
Gyakori a fogalmak keveredése, de nagyobb baj a „passzív elkövetők” megítélése.
Amikor betörnek egy lakásba sokszor hallunk ilyen mondatot: „Kirabolták a lakásomat!”. A
köznyelvben sokan tévesen használják lopás esetén a rablás kifejezést, keverik a fogalmakat.
Mind a lopás, mind a rablás tulajdonképpen a tulajdon jogtalan elvétele, eltulajdonítási szándékkal
elkövetett haszonszerzés. A különbség, hogy a rablás esetén az elvétel során erőszakot vagy
fenyegetést alkalmaz a tettes, miközben cselekvési szabadságától fosztja meg az áldozatát.

Gyakori, hogy több fiatal körbeveszi az áldozatát, és a csoportból egy-két fő tevőlegesen lép föl,
bántalmazza a sértettet, a többi „csak” nézi.
Figyelem! A csoportos elkövetés minősítést a bíróság azon esetben is megállapíthatja, amikor a három
főből csak az egyik elkövető cselekszik tevőlegesen, fenyegeti vagy bántalmazza a sértettet, a másik
kettő láthatóan „csak jelen van” majd távozás után kapnak a balhés cuccból. A jog szerint a jelenlétük
szándékerősítő hatással van „aktív” társukra és mindannyian társ-tettesként állnak a vádlottak padjára.
Mi jellemzi a rablásokat?
Közterületen, útonállásszerűen követik el a
jogsértéseket, elsősorban oktatási intézmények
közelében, megállóhelyek, esetenként szórakozó
helyek környékén. A 2-3 főből álló csoport
kiskorú tagjai körbeveszik a hasonló korúakat,
majd bántalmazás kilátásba helyezése után
elveszik a náluk lévő értékeiket. A kiválasztás
szempontjai közé tartozhat a sértett gyenge
ellenálló képessége, az értékesnek ítélt zsákmány,
mely leggyakrabban mobiltelefon, szórakoztató
elektronikai cikk, de megelégednek pár száz
forintos értékkel, vagy pénzzel.
Másik sértetti kör az időskorúak, akinek válláról a fiatalkorú támadója leszakítja az utcán a táskáját, és
megpróbál elszaladni vele, miközben dulakodásra kerül sor.
Sajnos az ilyen cselekményeknél egyre inkább jelen van a durva erőszak, a súlyos sérülést okozó
bántalmazás.
A fiatalok nincsenek tisztában a cselekményük súlyával, úgy ítélik meg, hogy jó hecc az egész, és a
kijózanodás a cella hűvösében jön meg.
Figyelem! Börtön évek várnak arra, aki rablásra adja a fejét!
A rablás elkövetőire szigorú büntetés vár, ugyanis bármilyen csekély az elrabolt dolog értéke, 2 évtől
8 év szabadságvesztésig terjedhet a kiszabható büntetés.
Amennyiben három vagy több személy vesz részt a rablásban, vagy felfegyverkezve követik el, a
büntetés 5-10 évre emelkedik.
A felfegyverkezve minősítés jelentheti azt, hogy a cél elérése érdekében a rablók egyike bicskát vesz
elő zsebéből. Nem szólva arról, ha a bántalmazás súlyos -8 napon túl gyógyulósérülést
eredményez, az már egy másik bűncselekmény, ez esetben szándékos súlyos testi sértés miatt is bővül
a büntetés mértéke.
KEDVES FIATALOK! LEGYETEK MINDIG ÓVATOSAK!
Utcán, közterületen közlekedve értékeitekkel ne hivalkodjatok, mert felhívjátok a támadók figyelmét.
Kerüljétek el a rossz hírű szórakozóhelyek környékét, a sötét parkokat, vagy a gyanúsan viselkedő
csoportosulás tagjait. Éjjel, szórakozóhelyről hazafelé tartva lehetőleg ne közlekedjetek egyedül.
Amennyiben támadás ér benneteket őrizzétek meg nyugalmatokat, próbáljatok segítséget kérni a
közelben tartózkodó kívülálló személyek részéről.
Abban az esetben, ha nincs lehetőség menekülésre, és segítség sem érkezik, és az erőviszonyok is
ellenetek szólnak ne tanúsítsatok ellenállást, tegyetek eleget a követelésnek és adjátok át a legkisebb
értékű tárgyat, vagy kisértékben pénzt. Ezzel elkerülhetitek a bántalmazást, a sérülés bekövetkeztét.

Ne feledjétek, a testi épség megóvása megelőz minden anyagi veszteséget. A túlerővel szemben nem
célszerű a felesleges kockázatvállalás.
Legyetek jó megfigyelők! Értékes információt jelent a nyomozás során az általatok adott
személyleírás. Az elkövető arca, alakja, beszéde, ruházata, menekülésének iránya és eszköze
fontos a rendőrség számára.
Az elvitt dolgok pontos leírása, egyedi ismertetőjeleinek, típusának megadása szintén előreviszi
az eljárást.
Amint lehetőségetek nyílik rá, értesítsétek a nyomozóhatóságot és várjátok meg a helyszínen a
rendőröket. Ajánljuk, hogy kérjetek segítséget felnőttektől. Az elkövetés helyszínét lehetőleg ne
változtassátok meg, mert rögzítésre alkalmas nyomok, anyagmaradványok semmisülhetnek
meg.
Az esetleges sérülésekkel kapcsolatban forduljatok orvoshoz, kérjetek látleletet. Minden esetben
tegyetek feljelentést akkor is az elkövetőkről nem rendelkeztek kellő információval.
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